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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-
tülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine iliş-
kin 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) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan

bilim/sanat dalını,
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e) Bilim/sanat dalı başkanı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı
bulunan bilim/sanat dalının başkanını,

f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen
öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) Enstitü: İnönü Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim/anasaat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve mü-

dürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

i) Eşdeğer yabancı dil sınavları: YÖK tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen sınav-
ları,

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

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin kredi değerini,
l) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
m) Ortak lisansüstü eğitim programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim

kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,
n) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans, sanatta

yeterlik ve doktora öğrencisini,
o) Program: Enstitü anabilim/anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,
ö) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
s) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
ş) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
u) Yurt dışı kontenjanı: Yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci konten-

janlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5- (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi anabilim/anasanat dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü
kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) YÖK kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. 

Başvuru ve kabul
MADDE 6- (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans

diplomasına ve başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES şartı aranmaz.
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b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurula-
rında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemlerinde, mezun oldukları lisansüstü
programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 60 olarak
kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil
edilir. Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık ala-
nından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

(2) Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların sıralaması, adayın ALES puanının
%60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50
puanın üstündeki adayların arasında yapılır. 

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sa-
nat dalı; yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından birinin veya
birkaçının yapılmasını öngörebilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav
tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili diğer işlemler anabilim dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bu
kapsamda başvuru değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

a) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, bilim sınavında veya mü-
lakatta alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı 50 puanın üstünde olan
adayların sıralaması yapılır.

b) Bilim sınavı ve mülakatın birlikte yapılması durumunda bilim sınavında alınan not
ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.

c) Bilim/mülakat sınavı yapılması durumunda, sınava girmeyen adaylar değerlendir-
meye alınmaz.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak değerlendirmelerde yabancı dil puanı
olarak YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil
sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, bu kısımdan gelecek puan katkıları
sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanının toplamı yüksek olanlara
öncelik verilir. 

(5) Tezli yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim
dallarında, adayların bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için YDS veya YÖK tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına girmiş olmaları
gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ile diğer esaslar enstitü kurulu
kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için adayların eğitim dalı yönünden ilgili
anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yük-
sek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının
%20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı pua-
nının %50’sinin toplamına göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından
eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil
puanı olmayan adayların, bu kısımdan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı
50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen aday değer-
lendirmeye alınmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
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(7) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları li-
sans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tari-
hinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan as-
gari koşulları sağlamaları gerekir. Bu fıkra kapsamında, ilan edilen programa birden fazla ada-
yın başvurması halinde bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların
lisans not ortalamalarının eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak koşullar ve değer-
lendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönün-
den ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları ge-
rekir. Adayların sıralamaları lisans not ortalamasına göre yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı
kurulunun talebi halinde lisans not ortalamasına ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde
yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik ve uygulama sınavlarından biri veya birkaçı
yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti
ve değerlendirme ile ilgili diğer işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak
enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bu durumda lisans
not ortalamasının %60’ı, sınav notunun %40’ı toplanarak adayların sıralaması yapılır. Dörtlü
sisteme göre elde edilen lisans not ortalamasının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK ta-
rafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uy-
gulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim
üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şart-
lar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat veya yetenek sınavları ya da alanı ile ilgili
yapmış olduğu çalışmaların değerlendirilmesi, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak
enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından
yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildi-
rir.

(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültesinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim
dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hasta-
nesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

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

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-

ğu/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.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini
kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanma-
sını sağlar.
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(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz
ders ve tez çalışması 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.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
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, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve se-
miner dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sis-
temde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler en
erken üçüncü dönemin sonunda mezun olabilir.

Dersler
MADDE 9- (1) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları

anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi
lisans dersleri arasından seçilebilir. 

(3) Öğrenci farklı anabilim/anasanat dallarından veya yurt içinde ve yurt dışında farklı
enstitülerden ders alabilir. Ancak bu kapsamda alınan ders sayısı iki dersi geçemez. Öğrencinin
bu dersleri alabilmesi için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı gereklidir.

(4) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının
yarısını geçemez.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin alınması zorunludur.

Tez danışmanı atanması
MADDE 10- (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim
üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının aynı anabilim da-
lında atanması ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından gerekçeleri belirtilerek öne-
rilmesi ve enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde yapılabilir. 

17 Ekim 2022 – Sayı : 31986                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(3) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın öne-
receği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisizdir.  Sunulan seminer, seminer so-
rumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti
ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde ensti-
tüye bildirilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-
lebilir.

(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona
erer. Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen
hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

(6) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin istemeleri halinde tez dö-
neminde olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 11- (1) Öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlayan tezli

yüksek lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım ku-
rallarına uygun biçimde yazar ve tezini en erken üçüncü dönemin sonunda jüri önünde sözlü
olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme kararı verilen tezlerde ise
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savu-
nulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze
ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapor-
daki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez,
enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman,
tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile birlikte tezi ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
on beş gün içinde, en geç ise 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 ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ikinci ve dördüncü fıkralarda belir-

tilen süreci takip ederek en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.
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(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.  Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usul
ve esaslar Senato tarafından belirlenir.  

Diploma
MADDE 12- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

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

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 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 Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programları yüz yüze ve uzaktan olmak üzere

iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programları, öğrenciye mesleki konularda bilgi
kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenle-
nir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

Dersler
MADDE 15- (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları anabilim/ana-

sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-
şuluyla lisans derslerinden seçilebilir.
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b) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısım-
dan oluşur. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

c) Uzaktan eğitim, tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kıs-
mı uzaktan eşzamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise anabilim dalı kurulunca belirlenerek
yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili
öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.

(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:  
a) Ders başarı notu, ara sınav ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle

elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan
sınavın internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılması esastır. Yılsonu sınavları ise gözetim
altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %30, yıl-
sonu sınavının etkisi %70’tir. Uzaktan öğretim programlarında ise ders başarı notunun hesap-
lanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %20, yılsonu sınavının etkisi %80’dir. Dersten
başarılı sayılabilmek için yılsonu sınavından en az 65 puan alınması, ara sınav ve yılsonu sı-
navının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten
başarısız sayılır.

c) Teorik ve uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama or-
tamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uy-
gulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda
ders tekrarı yapılır.

Dönem projesi 
MADDE 16- (1) Kredisiz olan dönem projesine ikinci yarıyılın başında kayıt yaptırılır

ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. 
(2) Rapor, biri danışman olmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlen-

dirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme
kararı verilir. Bu karar ve dönem projesinin kabul edilmesi halinde  ilgili enstitünün dönem
projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış  dönem projesi anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. 

(3) Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem
projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar
ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Danışman atanması
MADDE 17- (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim/anasanat dalı baş-

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

(2) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu anabilim/anasanat dalına bil-
dirilir. Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona erer.
Öğrencinin kaydını yenilemesi halinde kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belirtilen
hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Diploma
MADDE 18- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 17 Ekim 2022 – Sayı : 31986



(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin
mezuniyet tarihi,  enstitü yönetim kurulunun mezuniyetine karar verdiği tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü
yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19- (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 yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru ve kabul
MADDE 20- (1) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve

değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına

ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları ge-
rekir.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Adayın mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı
dikkate alınmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir ve bu puan, puan türüne bakılmaksızın
ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

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

c) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci ka-
bulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların
sıralaması, ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile lisans not ortalaması ile yük-
sek lisans not ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması
koşuluyla yapılır.  Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara ön-
celik verilir.

d) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olanların dok-
tora programına başvurabilmeleri için ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az
60 puana sahip olmaları gerekir. Bu kapsamda başvuran adayların sıralaması ALES puanının
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%60'ı, yabancı dil puanının %10'u ve mezuniyet not ortalamasının %30’u toplanarak bu top-
lamın en az 60 olması koşuluyla yapılır.  Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı
yüksek olanlara öncelik verilir.

e) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplo-
masına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için be-
lirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamala-
rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu
kabul edilen adayların sıralaması ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile lisans
not ortalamasının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşulu ile yapılır. Eşitlik du-
rumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri
mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri
puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50
olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan
veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen
standart puana sahip olmaları gerekir.

g) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fa-
külteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpı-
larak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal
ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunu
olmayan adayların ise en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eşde-
ğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip ol-
maları, ayrıca YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. 

ğ) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların sıralaması TUS veya
DUS temel puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile mezuniyet
not ortalamasının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla yapılır. Eşitlik durumunda
ilgisine göre TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil puanı toplamı ya da ALES ile yabancı
dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

h) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki doktora
programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat da-
lınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az
55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip
olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat
dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olma-
ları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans
not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi
ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan
düşük olan adaylar sıralamaya dâhil edilmez. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana
öncelik verilir.
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ı) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde, diş
hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ilgisine göre ALES, TUS,
DUS, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat,
kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılır. Bu sınavlar-
dan hangisinin/hangilerinin yapılacağı, sınav tarihleri, jürinin tespiti ve değerlendirme ile ilgili
diğer işlemler anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun teklifi
üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının
%10’u, mezuniyet not ortalamasının %20’si ile sınav notunun %20’sinin toplamına göre aday-
ların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olan adaylar sıralamaya dâhil edilmez. Eşit-
lik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir. Bilim sınavı ve mülakatın birlikte ya-
pılması durumunda bilim sınavında alınan not ile mülakatta alınan notun ortalaması esas alınır.
Bilim ve/veya mülakat sınavı yapılması durumunda, bu sınavlardan birine girmeyen adaylar
değerlendirmeye alınmaz.

Süre
MADDE 21- (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, zorunlu ve seçmeli 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 ve seminerleri başarıyla ta-
mamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, 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 ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile 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. Bu fıkra hük-
münün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha
kısa sürede mezun olabilir.

Dersler
MADDE 22- (1) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile farklı anabilim/anasanat dallarından, farklı enstitü-
lerden ve üniversitelerden ders alınabilir. Bu durumda yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders
seçilebilir.

(2) Yüksek lisans eğitimi esnasında alınmamış ise, bilimsel araştırma teknikleri ile araş-
tırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin alınması zorunludur.

(3) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kredi mikta-
rının yarısını geçemez.
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(4) Doktora programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-
luyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders
yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları
anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenir.

Seminerler
MADDE 23- (1) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Da-

nışmanın önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca enstitüye bildirilir. 

(2) Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından ilan edilir. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(3) Seminer çalışması kredisizdir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 24- (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 ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniver-
sitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu
tarafından başka bir yükseköğretim 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 dere-
cesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanının aynı anabilim dalında atanması ancak
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından gerekçeleri belirtilerek önerilmesi ve enstitü yö-
netim kurulunca uygun görülmesi halinde yapılabilir.

(3) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

(4) Yer değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin istemeleri halinde tez dö-
neminde olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 25- (1) Yeterlik sınavı, zorunlu derslerini, kredilerini ve seminerini tamam-

layan öğrencinin alanındaki 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 girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
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(3) 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. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında
yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not
doktora derslerindeki başarı notudur. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

Tez izleme komitesi
MADDE 26- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yeterlik sınavını
takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(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 tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilerse
komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapıla-
bilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 27- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. İlk tez izleme komitesi
toplantısı, en erken, tez önerisinin kabulünden üç ay sonra yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Komite tarafından üst
üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak üç
kez süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen ya da tez önerisini vermeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedi-
lir.

(6) Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28- (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme,

yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden
en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu
tezin ve intihal yazılım programı raporunun, kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en er-
ken yirmi gün, en geç ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Teze ilişkin intihal yazılım programı raporundaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması ve en az ikisinde başarılı olunması gerekir. Öğrencinin en az bir adet bilimsel maka-
lesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması
doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı doktora
programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için anabilim dalı başkanlığınca
belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.

(7) 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 üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim/anasanat
dalından olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulun-
maması durumunda en yakın anabilim/anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. Ancak tez jürisi dışındaki katılımcılar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi
sırasında sınav yerinde bulunamazlar.
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(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 29- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan öğren-
ciye doktora diploması verilir. 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
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Müdür ve Rektör imzasını taşıyan doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin
sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 30- (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 yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Bu Yönetmeliğin 22, 23, 25, 26 ve 27 nci maddeleri sanatta yeterlik programında
da uygulanır.

Başvuru ve kabul
MADDE 31- (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

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

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

(3) 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 enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

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

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum 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. 

(4) Adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve
değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması
aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yük-
sek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlen-
dirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.

b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricindekiler için ALES puanının %50’si, yabancı dil pua-
nının %10’u, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %10’u
ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %30’unun toplamına göre yapı-
lır.

c) Programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için doktora giriş sınav notunun
100 puan üzerinden en az 50 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda mesleki birikimi ölçme ve
değerlendirme sınavı puanı yüksek olana öncelik verilir.

Süre
MADDE 32- (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.
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(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 Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl 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.

Danışman atanması
MADDE 33- (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 danışman ile danışman ve öğrencinin bir-
likte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. 

(2) Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez da-
nışmanı, öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri ara-
sından seçilir. 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 yük-
sek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 34- (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, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi
adet taslak tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en erken yirmi 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.
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(5) 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.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlen-

dirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(7) 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 sa-

natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri

halinde 32 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 35- (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 en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunca tezi şekil yönünden uygun bulunan

öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine

teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları

yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami

süresinin dolması halinde Üniversite 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’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygulamaya Yönelik Hükümler

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 36- (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları

ve diğer hususlar eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe

ilan edilir.

(2) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen anabilim/anasanat dallarında, enstitülerin

öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili anabi-

lim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen

şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite ile

ilişiği kesilir. 
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı
olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme duru-
muna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru de-
ğerlendirme tarihi itibarıyla 8 inci maddede belirtilen sürenin dolmamış olması kaydıyla tezli
yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. İlgili enstitü yönetim kurulunun
uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen di-
ğer şartları yerine getirmek zorundadır.

(5) Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde
enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır.
Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez
çalışmasına devam edemez; yeterlik ve tez savunma sınavına giremez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 37- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve on sekiz krediyi geçemez. Açılacak
hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya
lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değer-
lendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı, lisans seviyesindeki derslerden, doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek li-
sans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğ-
rencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu durum,
ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Lisans
düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri,
yüksek lisans düzeyinde alınan derslerin uygulama ve sınavları ile ilgili konularda ise bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer
öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrencinin talebi halinde kendisine bilimsel
hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden
alınan notlar öğrencinin ortalamasına katılmaz.

(6) 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.
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Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 38- (1) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim ya-

rıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller

yüksekokulunda, anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi ala-

bilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez. 

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 39- (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:

a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haf-

talık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS değeri

de ayrıca belirlenir.

b) Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı

ile kesinleşir.

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü

yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek

lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık

görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program

koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış bir öğrenci için uzmanlık alan, teze

hazırlık ve tez yönetimi dersleri açılır. Uzmanlık alan dersi, teze hazırlık dersi ve tez yönetimi

dersinin alınmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. 

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 40- (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:

a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Sınavların yapıl-

masına, değerlendirmeye ve sınavlarla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Senato ta-

rafından belirlenir.

b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygula-

malı derslerin ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zaman-

larda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en

az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en dü-

şük 65, doktora için en düşük 75'tir.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girme-

yen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sı-

nav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 41- (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre

karşılıkları ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki şekildedir:
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Not Aralıkları Harf Notu Dörtlük Sistem Anlamı Öğrenim Tipi
95-100 A1 4,00 Başarılı Yüksek Lisans/Doktora
90-94 A2 3,75 Başarılı Yüksek Lisans/Doktora
85-89 A3 3,50 Başarılı Yüksek Lisans/Doktora
80-84 B1 3,25 Başarılı Yüksek Lisans/Doktora
75-79 B2 3,00 Başarılı Doktora için en düşük başarı 

notu
70-74 B3 2,75 Başarılı Yüksek Lisans
65-69 C1 2,50 Başarılı Yüksek Lisans İçin en düşük 

başarı notu
60 ve altı D1 1,75 Geçmez Yüksek Lisans/Doktora
0-0 GR Sınava Girmedi Geçmez Yüksek Lisans/Doktora
0-0 F2 0,00 Başarısız Yüksek Lisans/Doktora
0-0 F3 0,00 Devamsız Yüksek Lisans/Doktora
0-0 BŞ - Başarılı Yüksek Lisans/Doktora

Ders tekrarı
MADDE 42- (1) Başarısız olunan zorunlu dersler ve seminer tekrarlanır. Başarısız olu-

nan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü
yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 43- (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bu-

lunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdür-
lüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bu-
lunmadığını değerlendirmek üzere itirazı dersin öğretim üyesine bildirir. İlgili öğretim üyesi
değerlendirme sonucunu enstitü yönetim kuruluna on beş gün içerisinde sunar. Değişikliği ens-
titü yönetim kurulu karara bağlar.

Mazeret sınavı
MADDE 44- (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi ku-

rumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden
alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği ara sı-
navlar için ilgili enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki du-
rumların geçerli bir mazeret kabul edilip edilmeyeceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Disiplin
MADDE 45- (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrencilere ilişkin disiplin ko-

nularında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Öğrenci değişimi
MADDE 46- (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğ-

rencilerin talebi ve ilgili kurulların kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya
iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde ilgili enstitüde
devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının ne-
zaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 47- (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin

programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim ku-
rulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.
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(2) Bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında kayıtlı öğren-
cinin yatay geçiş yoluyla kabul edilebilmesi için öğrencinin;

a) Kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olması,
b) Kayıtlı bulunduğu derslerin tümünü başarmış olması,
c) Not ortalamasının tam notun en az %80’i olması,
ç) Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans ve doktora programında ders alma aşamasında ol-

ması ve bu durumu belgelendirmesi,
d) Bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü programlara başvuru ve kabul şartlarına sahip

olması, bu şartlara ilişkin belgeleri sunması ve yatay geçiş için başvuru yaptığı dönemde ilgili
anabilim/anasanat dalının öğrenci alım ilanında belirtilen programın giriş ön koşullarını sağ-
laması,

gerekir.
(3) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kon-

tenjanlarına başvuru yapamaz.
(4) Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması akademik not ortalamasının %30’u,

ALES puanın %60’ı ve yabancı dil puanın %10’unun toplamına göre yapılır. Yerleştirmede
puanların eşit olması halinde ALES puanı yüksek olana öncelik verilir.

(5) Yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programına kaydı yapılan öğrencinin
muafiyet ve intibak işlemleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler
MADDE 48- (1) Kayıt dondurma, özel öğrenci, muafiyet ve intibak, danışmanda ara-

nan nitelikler, yurt dışı kontenjanlarda lisansüstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili usul ve
esaslar Senato tarafından belirlenir. 

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK
ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

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

(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 49- (1) 30/10/2017 tarihli ve 30225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler, 2016-2017 eğitim-öğ-

retim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.
(2) 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 12346 

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

 
 12407 

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

 
 12303 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12419 

—— • —— 
Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 12369 
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Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12424 

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

 
 12371 

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

 
 12302 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DEMİRYOLU BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTERİNDE BULUNAN 
VAGONLARIN REVİZYONU İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1038824 
İşin Adı : 2 Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü 

Envanterinde Bulunan Vagonların Revizyonu İşi 
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TCDD 2. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK 

KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ BEHİÇBEY 
YENİMAHALLE/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 520 0311-520 8771 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
   görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 85 ADET VAGON REVİZYONU 
b) Yapılacağı Yer : TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR. 
c) Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 (beş) takvim günü 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanıp 300 (üçyüz) 
takvim günü içerisinde iş bitirilecektir. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : TCDD İŞLETMESİ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL 

VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU 
b) Tarihi ve saati : 27.10.2022 - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 27.10.2022 saat:11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 1000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 12367/1-1 
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200 ADET BARKOD YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri 

Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 200 adet Barkod Yazıcı teknik şartnamesine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (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 şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 27/10/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUP65U3M3 

    12552/1-1 

 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 17 Ekim 2022 – Sayı : 31986 

AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE, TASNİF, İSTİFİ İŞİ İHALE 
EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseselerinin ahşap maden 

direklerinin tahliye, tasnif, istifi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 
kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmeliğinin 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 96 /0372-251 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e) Elektronik Posta Adresi : emre.sk@taskomuru.gov.tr  
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2211836 
b) IKN : 2022/1075521 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 13.000 m3 Ahşap Maden Direği 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer: Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri 

Maden direği stok-karo sahası ve hızarları. 
d) İşe Başlama Tarihi : 01.01.2023 tarihinde başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 28.11.2022-Saat :15.00 
c) Şartname Bedeli : 1000,00TL 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
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4.1.1  a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3.İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari şartname 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6.İsteklinin iş ortaklığı olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7.Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

4.1.11.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

5.1. Boş bırakılmıştır.(İstenmiyor.) 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 
(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

6.2. Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş 
makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 
adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması 
gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman 
defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest 
muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

6.3. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 
ve özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. (İş deneyim belge 
düzenlemeye yetkili Kurumlardan İş bitirme belgesi, özel sektörde yapılan işlerde sözleşme ve 
buna bağlı faturaların verilmesi zorunludur). 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 
iş deneyim tutarı toplamının ise, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 
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İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.  

6.4. Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; İstekliler yukarıda belirtilen iş 

nevilerine göre her kaleme ayrı ayrı fiyat vereceklerdir. Firmaların teklifleri, her iş nevilerine göre 
ayrı ayrı değerlendirilmeyecektir. Birim Fiyat teklif cetvelinde bulunan iş kalemlerinden 
(1+2+3+4+5) ihaleyi alan firma talaşı da teklif edeceği fiyattan satacaktır. İş nevilerinin tamamı 
bir bütün olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme; her iş nevi için teklif edilen birim fiyatların 
iş miktarı itibarı ile tutarların toplamı üzerinden yapılacaktır. Bütün iş nevilerinin aynı firmanın 
taahhüdüne bağlanması esas alınacaktır. 

8- Kısmi teklif verilmesi : Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve 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 : Bu ihalede 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. (İstekliler geçici teminatı, talaş satışı 
toplam tutarını tahmil, tahliye işlerinin toplam tutarı üzerine ekleyerek (toplayarak) bulunan 
toplam tutar (TL) üzerinden hesaplamak suretiyle en az % 3 olarak vereceklerdir.) 

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. 
    12474/1-1 
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1 ADET HASSAS (ANALİTİK) TERAZİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Hassas (Analitik) Terazi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1083964  
1-İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2-İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Hassas (Analitik) Terazi Alımı 
b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim dalı 
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 26.10.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00 
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 Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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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 idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası 

yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 26.10.2022 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

     12470/1-1 
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20 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 
Antalya İli Alanya Belediye Başkanlığından: 
1. İHALE KONUSU : 
Mülkiyeti Alanya Belediye Başkanlığına ait, tapuda Antalya İli Alanya İlçesi Mahmutlar 

Mahallesi 887 Ada 1 Parselde kayıtlı, imar planında blok nizam olan, 4.833,88 m2 yüzölçümlü, 
arsa nitelikli taşınmaz üzerinde İŞ MERKEZİ İNŞA EDİLMESİ VE YİRMİ (20) YIL SÜRE İLE 
İŞLETİLMESİ, İş merkezinden ihale sonucu kesinleşen bedel üzerinden üst kullanım bedeli 
alınması, işletme süresi sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapı ve tesisler sağlam ve işler 
vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmek üzere taşınmaz üzerine yüklenici 
lehine sözleşme tarihinden itibaren 20 (Yirmi ) Yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesis Edilmesi işinin 
2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ve kira bedeli artırımı 
yapılması suretiyle ihale edilecektir. 

2. ŞARTNAMENİN TEMİN EDİLECEĞİ YER : 
İhale şartnamesi Alanya Belediye Başkanlığı veznesine Bin (1.000,00) TL yatırılarak, 

alınacak makbuz karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir. 
3. TAHMİNİ TOPLAM YATIRIM MALİYETİ : 
a) İhaleye konu projenin yatırım maliyeti toplam olarak tahmini KDV hariç 

Yüzyirmisekizmilyonyüzondörtbindokuzyüzseksenyedi.LiraAltmışbir.Kuruş. (128.114.987,61) 
TL’dir. Tahmini toplam yatırım maliyeti geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde 
kullanılacaktır. 

b) İhaleye konusu taşınmaz yapım (inşaat) süresi de dahil Yirmi (20) yıl süreli sınırlı ayni 
hak tesis edilecek olup, ilk yıl için Üst Kullanım Bedeli Altımilyon (6.000.000,00) TL’dir. 
İhalede yarışma (arttırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 

4. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT : 
a) Geçici teminat oranı yüzde üç (%3) olup tutarı tahmini toplam yatırım maliyeti ve 

yıllık tahmin edilen Üst Kullanım Bedeli (Ondokuz Yıllık) toplamı üzerinden 
Yedimilyonikiyüzaltmışüçbindörtyüzkırkdokuz.Lira,Altmışbir.Kuruş. (7.263.449,61.) TL’dir.  

b) Kesin teminat oranı yüzde altı (%6) olup tahmini toplam yatırım maliyeti ve ihale 
sonucu belirlenen üst kullanım bedeli (Ondokuz Yıllık) için ayrı ayrı İhale Şartnamesine uygun 
olarak verilecektir.  

5. İHALE YERİ VE TARİHİ : 
İhale Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 - Alanya/Antalya adresinde 

bulunan Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 03.11.2022 tarihinde 
Perşembe günü saat 11:00’da İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. 
Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni söz konusu ihale için 03.11.2022 tarihinde Perşembe günü 
saat 11:00'da toplanacaktır. 

6. YAPIM VE İNŞAAT SÜRESİ : 
Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi İhale konusu yatırımın yer teslim tarihinden 

itibaren, inşaat ruhsatının alınması da dahil oniki (12) aydır. Toplam Sınırlı Ayni Hak Tesis süresi 
yapım (inşaat) dahil Yirmi (20) yıldır. 

7. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :  İletişim 
Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi, 
vergi kimlik numarası vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 

A. Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi,  

B. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 
Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

C. Tüzel kişi olması halinde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 
siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı 
tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya 
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.), 
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D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri,  

E. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
F. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi/imza sirküleri, 
G. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi (Kira Şartnamesi Ek-2), 
H. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
İ. Kira Şartnamesi ekinde örneğine yer verilen geçici teminat mektubu (Ek-3) (teklif zarfı 

içine sunulacaktır), geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

J. Kira Şartnamesinin 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
K. Vergi borcu olmadığına 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,  

L. 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 belge, 

M. Alanya Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge: İlk ilan 
tarihinden sonra ilgili Alanya Belediye Başkanlığından alınmış Alanya Belediye Başkanlığına 
vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti,  

N. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
O. Kira Şartnamesinde örneğine yer verilen (Ek-4) teklif mektubu. 
7. TEBLİGAT ADRESİNE İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ : 
İsteklinin ihale başvurusu sırasında bildirdiği ikametgâh veya iş yeri adreslerinde bulunan 

kişilere yapılan tebligatlar isteklinin kendisine yapılmış sayılır. İhale dosyasında bildirilen 
adreslerde değişiklik olduğu takdirde MÜŞTERİ bu durumu onbeş (15) gün içerisinde Alanya 
Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan 
tebligat geçerli olacaktır. 

8. AYRINTILI BİLGİ VE YER GÖSTERME : 
Teklif verecek istekliler, ayrıntılı bilgi için Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.  
9. TEKLİFLERİN VERİLMESİ : 
Teklifler 02.11.2022 günü saat 16.00'ya kadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında 

Güllerpınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi No:58 - Alanya/Antalya adresinde bulunan İhale 
Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. 
Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. Bu 
takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 02.11.2022 günü saat 16.00'ya 
kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen 
tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. Faks veya internet ile yapılacak 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

11- İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

    12503/1-1 
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KAT KARŞILIĞI ARSANIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların kat karşılığı satış ihalesi 01/11/2022 Salı günü saat 
14:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. Maddesine göre kat karşılığı konut, altyapı ve 
çevre düzenlemesi yapım işi ihalesi Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen 
salonunda yapılacaktır. Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) bedeli, kat karşılığı 
oranı ve ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

PALANDÖKEN İLÇESİ PALANDÖKEN MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ 

Ada/Parsel İmar Durumu 
Taşınmaz 

Alanı (m²) 
Pay/Payda 

Kat Karşılığı 

Oranı (%) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

% 3 Geçici 

Teminat TL 

13641/1 

Ticaret+Konut 

Taks=0.30 

Kaks=2.00 

2.494,30 1/1 15 26.524.090,50 795.723,00 

İhaleye girecek olanlar 10.000,00 TL (onbin-TL) karşılığında şartnameyi satın almaları 
gerekmektedir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına 
uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve 
İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne ihale günü saat 13:45’ e kadar teslim 
edilmesi zorunludur. 

I-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 
1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
1.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) Standart formlar: 
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Kanuni Tebligat(Türkiye’ de Adres Göstermek) 
3. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh adresini 

gösteren belge). 
4. Borcu Yoktur Belgesi (Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığından temin edilecek Emlak, ESKİ, Hukuk vb. ilişiksiz belgesi.) 
5. Banka Mektup Örneği 
6. İhale Durum ve Men Ceza Belgesi 
7. Mali Durum Bildirisi 
8. Ortak Girişim Beyannamesi 
9. Teklif Mektubu 
10. Teknik Personel Bildirisi 
11.Teknik Personel Taahhütnamesi 
12.Yapı Araç Bildirimi 
13.Yapı Araçları Taahhütnamesi 
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b) İhale Şartnamesi 
c) Özel İdari Şartname 
d) Teknik Şartnameler 
e) Mahal Listeleri 
f) Sözleşme Tasarısı 
g) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.) 
h) Alt Yapı Şartnamesi ve Proje Özel Teknik Şartnamesi 
2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 
3. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka 

bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli 
sayılacaktır. Aksi halde isteklinin ihale dosyası iptal edilecektir. 

4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Faaliyet yetki 
belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi 

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
5.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
5.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki 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. 

6. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
7. Bu şartnamenin 8.6. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri. 
8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
9. Ortak girişim olması halinde şartnamenin 16. Maddesine göre noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık 
sözleşmesi) olacaktır. 

10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 
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11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

12. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belgeler; 
12.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş 
deneyimini göstermek üzere, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5(beş) yıl içinde en az 
375.000,00m² alana sahip yapım işinin tamamlandığını ve en az 950 adet bağımsız bölümün Kat 
Mülkiyet Tapularını almış olduğunu gösteren belge, 

12.2. İsteklinin son 5(beş) yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde 
sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece 
kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş (Benzer işlere ait tebliğ esas alınarak B 
üst yapı (bina) grubu işlerin III. Grup işleri ve/veya A alt yapı grubu işlerin V. Grup işleri 
kapsamaktadır.) ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2022 yılı itibariyle 500.000.000,00 
TL’den az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek 
zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş 
deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az 
%20’sini ibraz etmek zorundadır. 

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış 
olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 
sayılı kanunun 62/h. maddesinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır. 

13. İsteklinin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini 
gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından 
tasdiktenmiş aslı veya noter tasdikli sureti. 

14. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin 
%3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 
mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır. 

15. Şartname bedelinin ödendiğine dair belge, 
16. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye 

aittir. 
17. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
18. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. 

Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 
19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 12355/1-1 

 



17 Ekim 2022 – Sayı : 31986 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz sınırları içerisinde bulunan, Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesi Köyaltı 

mevkiindeki 20447 Ada, 5 nolu Parsel olarak kayıtlı taşınmazımız satılacaktır. Taşınmaz 
10.928,53 m2 dir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a ile Orman Genel 
Müdürlüğü Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 25/a maddesine göre KAPALI 
TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

1. İDARENİN : 
a) Adresi : Sedir Mah. Vatan Bulvarı No:2 07010 Muratpaşa /ANTALYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 242 345 1448  
c) Elektronik posta adresi : konyaaltiisl@ogm.gov.tr 
2. İHALEYE KONU TAŞINMAZIN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ: 

Niteliği İli İlçesi 
Mahalle / 
Mevkii 

Yüz ölçümü Muhdesatı Konusu 

Orman Genel 
Müdürlüğü 
Taşınmazı 

Antalya Konyaaltı Bahtılı/Köyaltı 10.928,53 m2. Tesissiz 
Parsel 
Satışı 

3. İHALE KONUSU İŞİN: 
a) İşin Niteliği, Nev’i ve  
Miktarı (Fiziki) : Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye 

kayıtlarında bulunan, Bahtılı Mahallesi Köyaltı Mevkii 
20447 Ada 5 nolu parselin (10928,53 m2) satışı 

a) Tahmin edilen Satış bedeli : 27.000.000,00 TL 
b) Geçici teminat miktarı : 5.400.000,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 20’si ) 
4. İHALENİN : 
a) Yapılacağı yer : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü İdari Binasında bulunan 

FERİDUN KAYA Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati : 27 /10 / 2022 Perşembe günü - Saat 11 : 00 
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK 

KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER: 
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde 

ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, 
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, 
5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası (Varsa) bildirmeleri, 
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5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi 

borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ), 

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş 

sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, 

(Kamu kurumlarından istenmeyecek). 

5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış 

bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”, 

5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 

odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 

bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter 

tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 

5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi 

zorunludur. 

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek 

zorundadır. 

6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI): 

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde 

görülebilir ve 1000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, 

İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale 

dokümanının satış bedelini, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü’nün veznesine ya da Ziraat 

Bankası Antalya Şubesi’ndeki IBAN TR69 0001 0012 3691 6895 2350 01 numaralı hesabına 

yatıracaklardır. 
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7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ : 
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka 

teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) 
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri 
istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir. 

7.2. Teklifler, 27/10/2022 Perşembe günü saat 10:30 a kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın 
üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. 

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 
adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar 
İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye 
alınmaz. 

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin satış bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle 
vereceklerdir. Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında 
olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte 
bulunulması, istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. 
İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kağıdına yazılır ve imzaları alınır. 
ilgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden 
teklif veremezler. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, 
oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla 
teklifin bulunması halinde ise, bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.. Komisyon, uygun 
gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan 
isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca 
ikinci bir tutanakla tespit edilir. ihalede uygun bedel; teklif edilen bedellerin en yükseğidir. 

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez. 

7.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihalenin bedelini 
15 gün içinde peşin olarak , ayrıca ihale ile ilgili tüm harç, vergi v.b. giderleri peşin olarak 
ödeyecektir. (KDV oranı ihale bedeli üzerinden %8 olarak hesaplanacaktır.) 

7.7. İlan ve ihale Şartnamesinde hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu hükümleri aynen uygulanır. 

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.  

İlan olunur. 
    12327/2-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Düzce İli Akçakoca Belediye Başkanlığından: 
1-) Mülkiyeti Akçakoca Belediyesine ait, Düzce ili Akçakoca İlçesi Kapkirli Mahallesi 

555 ada, 7 parselde bulunan arsanın üzerine; 2 Katlı Betonarme Bina (Zemin katı İşyeri ve 1. 
normal katı Erkek Hamamı) yapılması ve Zemin katı yükleniciye, 1. Normal katı Erkek Hamamı 
Akçakoca Belediyesine olacak şekilde paylaşılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü Artırma yöntemi ile ihale edilmesidir. 

2-) İşin ihalesi 10 Kasım 2022 Perşembe günü saat 10.00’da Akçakoca Belediye 
Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda Kapalı Teklif Usulü artırma ile 
yapılacaktır. 

3-) İhale şartnamesi Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir 
veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihale şartname bedeli olan 500,00 TL (BeşYüzTürkLirası) 
yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden alabilir. 

4-) Akçakoca Belediyesine ait, Düzce ili Akçakoca İlçesi Kapkirli Mahallesi 555 ada, 7 
parselde bulunan 760,13 m² alana sahip taşınmaz arsa vasfındadır. Taşınmaza ait geniş bilgi ve 
belgeler Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5-) Tahmini bedel KDV hariç 1.518.239,90 TL (Bir Milyon Beş yüz On Sekiz Bin İki 
Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası Doksan Kuruş olup ihalede bu bedel üzerinden artırım yapılacaktır. 

6-) Teklif edilecek bedel ve ödeme şekli 
İstekliler 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye verilecek yerlere ilave olarak 1.518.239,90 

TL + KDV üzerinden teklif verecek olup ihale sonucunda ihalede teklif edilen bedel ile +KDV 
ihale sözleşmesinin imza tarihinden itibaren; 

1)İnşaat Seviyesinin %25’e ulaştığında bedelin %25 ‘i ilk taksit olarak,  
2)İnşaat Seviyesinin %50’e ulaştığında bedelin %25 ‘i ikinci taksit olarak,  
3)İnşaat Seviyesinin %75’e ulaştığında bedelin %25 ‘i üçüncü taksit olarak, 
4)İnşaat Seviyesinin %100’e ulaştığında geçici kabul yapılmadan önce bedelin %25 ‘i son 

taksit,  
Olmak üzere 4 eşit taksitte ödenecektir. 
7-) Geçici teminat ihale artırımına esas bedelin %3’ü olan 45.547,20 TL’dir. 
8-) Kat irtifakı tapuları geçici kabul yapıldıktan ve sözleşmeye bağlanan bedel ödendikten 

ve İdareye ve diğer resmî kurumlara herhangi bir borcu olmadığı anlaşıldıktan sonra Yükleniciye 
devredilecektir. 

Ancak; yüklenicinin geçici kabulden önce kat irtifakı tapularını talep etmesi halinde: 
İdarenin her ne şekilde olursa olsun nakitte çevirme ve serbest tasarruf hakkının 

bulunduğu Yüklenici tarafından peşinen kabul edilmek kaydıyla; inşaat yapım bedeli olan 
4.405.537,45 TL teminatın veya teminat olarak kabul edilen değerin İdareye verilmesinin 
ardından yüklenicide kalması gereken yerlerin tamamı yükleniciye verilecektir. 

9-) İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır: 
a) Kanuni ikametgâh sahibi olması, 
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
c) Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi, 

İmza sirküleri vermesi; 
d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 
e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 
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f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini 
vermesi. 

h) İhaleye girecek kişilerden İstenecek Belgeler Akçakoca Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’nde bulunan İhale Şartnamesi’nde maddeler halinde detaylı olarak belirtilmiştir. 

10-) Belediye/İdare  : Akçakoca Belediye Başkanlığı  
İhale Komisyonu  : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü 

gereğince ihale Komisyonu görevini yürüten Belediye Encümenini, 
İstekli  : İhale konusu yerin yapılması için teklif veren gerçek ve tüzel 

kişileri. 
Ortak Girişim  : Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ihaleye katılmak üzere 

yaptıkları anlaşma ile aralarında oluşturdukları iş ortaklığı veya konsorsiyumları. 
Teklif  : İhale konusu yerin yapılması için, idareye teklif ettiği bedel, 
İdari Şartname  : İsteklinin idareye vereceği teklif ile ilgili esasları belirten bu 

şartname ve eklerini İfade eder. 
İLAN OLUNUR 
    12491/1-1 

—— • —— 
300x500x265 mm OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 150.000 adet 300x500x265 mm Oluklu Mukavva Kutu, 

%20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 
RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.10.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

    12308/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Serik Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarihi 02/11/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SERİK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
Yeri esatis@ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy (m) 
Miktarı Parti 

Sayısı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Adet M3/Ster/K 

1 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 5162 2.108,325 1 1.221,00 77.228,00 

2 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 7751 1.730,512 1 953,00 49.475,00 

3 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 11526 1.422,583 1 870,00 37.129,00 

4 
KIRBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 3498 1.572,337 1 1.236,00 58.302,00 

5 
KIRBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 2114 981,593 1 1.125,00 33.129,00 

6 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 2873 871,217 1 900,00 23.523,00 

7 
YEŞİLVADİ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 634 411,955 1 681,00 8.416,00 

8 
KIRBAŞ 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Bakım 6311 1.974,594 1 1.020,00 60.423,00 

9 
BOZDOĞAN 

OİŞ 
İbreli Dikili Ağaç Olağanüstü 1307 516,824 1 1.250,00 19.381,00 

 TOPLAM   41176 11.589,940 9 9.256,00 367.006,00 
1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 9 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 
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6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

9-Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık %2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 
aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) 
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres: Merkez Mahallesi Sakarya Cad. No:15 Serik/Antalya 
Telefon: 0(242) 722 3412         Fax No:0(242) 722 2134 
    12523/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE  

DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Ayvacık OİM 
İhale Tarihi : 27/10/2022 // İhale Saati: 14:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi Bölme 
 No Parti No Adet M3/Ster Muhammen 

Bedel (TL) 
Geçici Teminat 

(TL) 

1 
GÜZELKÖY 

ORMAN İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç  135/A 223 8.816 4,997.221 883,20 132.406 

2                 
3                 
4                 
5                 

TOPLAM:          
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR49 0001 0003 2409 

5789 2450 01 Ziraat Bankası Ayvacık Şube, Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 712 10 12( 2213 – 2221 )-- 0534 621 3407– Döne GÜZYURDU 
 12356/2-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG 
elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Aşağı Mah. Şevket Hokkaömeroğlu Blv. 
Belediye Hizmet Binası No:54/1 Boğazlıyan / 
YOZGAT 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG 

elektrik şebekesi yapım işi  
b) Yapılacağı yer : Boğazlıyan / YOZGAT 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 12.560.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 376.800 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 01/11/2022, Saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Fuat 

Oktay Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Mah. Şevket 

Hokkaömeroğlu Blv. Belediye Hizmet Binası No:54/1 Boğazlıyan / YOZGAT adreslerinde 

görülebilir veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    12511/2-2 
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ALTYAPI VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  
Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Malatya Yazıhan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (TDİOSB) ( 187.2 Ha) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yeni Mahalle Hekim 2 Sokak Yazıhan Hükümet Konağı 
Yazıhan/MALATYA 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Yazıhan TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Himaye Çiti, Elektrik Dağıtım Şebekesi, Çevre 
Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Malatya Yazıhan TDİOSB Proje Sahası 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : 15.11.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
d) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 70,813,897.96 TL 
e) Geçici Teminatı : 2,124,416.94 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 02/11/2022 – Saat: 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
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İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme ve kullanma suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik dağıtım şebekesi, drenaj, gölet ve baraj işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 
düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 
inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 
yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 
bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 
ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 
onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 
edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 
bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 
kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 
yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 
işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 
mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 
sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 
olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 
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F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale 

dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 
adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyası, en geç ihale günü ihale 
saatine kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, 
Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamede belirtilen niteliklere 
uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7- İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Malatya Yazıhan 
Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni 
Mahalle Hekim 2 Sokak Yazıhan Hükümet Konağı Yazıhan /MALATYA adreslerinde görülebilir 
veya 1.000,00 TL karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 
Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  
    12505/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: 

“DENİZ HARP OKULU VE DENİZ LİSESİ (EĞİTİM VE YAŞAM)” KONULU 15. 
GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kültür ve sanat hizmetleri kapsamında düzenlemekte 
olduğu, ödüllü resim yarışmalarından onbeşincisini yurt çapında açmıştır.  

YARIŞMANIN KONUSU  
“Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi (Eğitim ve Yaşam)”dir.  
ÖDÜLLER  
Dereceye giren ilk üç esere eşit ağırlıklı olarak ödül verilecektir. Beher ödül değeri 30.000 

TL.’dir. İlk üç dereceyi alan eser ressamlarından birine Dz.K.K.lığınca da uygun görülmesi 
durumunda jüri tarafından “Bahriye Ressamı” unvanı verilecektir.  

YARIŞMA ŞARTNAMESİ  
Yarışma katılım koşullarının yer aldığı Yarışma Şartnamesi, 17 Ekim 2022 - 27 Mart 

2023 tarihleri arasında satışta olacaktır. Yarışma şartnamesini temin edebilmek için, 
yarışmacıların İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Müzecilik Gelirleri Başkanlığı T.C. Ziraat 
Bankası Beşiktaş Şubesi TR94 0001 0005 2901 6854 9350 18 IBAN numaralı hesaba 50 TL. - 
“2023 Resim Yarışması Şartname Satın Alma Bedeli- Ad/Soyad” ibarelerini ekleyerek şartname 
ücreti yatırmaları gerekmektedir. Daha sonra yarışmacılar dekontlarıyla birlikte Deniz Müzesi 
Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Yarışma 
Raportörlüğünden yarışma şartnamesini teslim alacaklardır. Yarışmaya katılabilmek için 
şartnamenin yarışmaya katılacak şahıs adına önceden satın alınması zorunludur. Şartname satın 
almamış şahısların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Şartnameler hafta içi mesai saatleri 
içinde temin edilebilir. İstanbul dışı katılımlarda istenirse karşı ödemeli olarak Yarışma 
Şartnamesi katılımcıya posta/kargo yoluyla gönderilebilecektir. Ancak posta veya kargoda 
oluşabilecek gecikmelerden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlu olmayacaktır.  

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ  
Asli Jüri Üyeleri  
Prof. Aydın AYAN   Öğretim Üyesi  
Prof. Yiğit ARAL  Öğretim Üyesi  
Prof. Zeliha AKÇAOĞLU  Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. M. Orkun MÜFTÜOĞLU  Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Lütfü KAPLANOĞLU  Öğretim Üyesi  
 
Yedek Jüri Üyeleri  
Prof. Şeniz AKSOY Öğretim Üyesi  
Prof. Güldane ARAZ AY Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Rüçhan ŞAHİNOĞLU Öğretim Üyesi  
 
Danışman Jüri Üyeleri  
Refik AZİZ Ressam  
Dz. Alb. Eren GÜNAY Deniz Müzesi Komutanı  
Dz. Yb. Alpay TAŞAR Dz.K.K.lığı Temsilcisi/Bsm.Yym.ve Müz.Ş.Md 
 
YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ  
Adı   : Deniz Müzesi Komutanlığı    
Adresi : Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah.  Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tlf.   : 0 212 327 43 45 - 46 (1228)  
Faks  : 0 212 236 68 93  
E-posta : muze.istanbul.iletisim@dzkk.tsk.tr  
Web  : https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr  

 



17 Ekim 2022 – Sayı : 31986 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

YARIŞMA TAKVİMİ  
Faaliyet İcra Tarihi  
Yarışmanın İlanı ve Yarışma  17 Ekim 2022-  
Şartnamesinin Satışı 27 Mart 2023 
Eserlerin Teslimi 03-07 Nisan 2023  
Eserlerin Değerlendirilmesi 10-14 Nisan 2023 
Sonuçların İlanı 18 Nisan 2023  
Kokteyl/Ödül Töreni 08 Mayıs 2023  
Yarışma Sonu Sergisi  

  08-12 Mayıs 2023 Deniz Harp Okulu 
  15 Mayıs-15 Kasım 2023  Deniz Müzesi K.lığı  
  18-25 Kasım 2023  Deniz Harp Okulu  
  27 Kasım-31 Aralık 2023  Deniz Müzesi K.lığı 
ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ  
Eserler 03-07 Nisan 2023 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. 

Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL 34353 adresine elden veya kargo/posta yoluyla teslim 
edilecektir.  

Kargo veya posta yoluyla yapılacak teslimatlarda doğabilecek zararlar ile gecikmelerden 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlu olmayacaktır. 

KATILACAK TÜM SANATÇILARA BAŞARILAR DİLERİZ... 
    12510/1/1-1 

—— • —— 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığından: 

2. GELENEKSEL GEMİ MODEL YARIŞMASI 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kültür ve sanat hizmetleri kapsamında düzenlemekte 

olduğu ödüllü gemi model yarışmasının ikincisini yurt çapında açmıştır.  
YARIŞMANIN KONUSU  
250 Yılın Gemileri-Okul Gemileri  
Hamidiye Kruvazörü  
Turgut Reis Zırhlısı  
TCG Savarona  
Berk-i Satvet Torpido Kruvazörü  
Peyk-i Şevket Torpido Kruvazörü  
TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa  
TCG Sokullu Mehmet Paşa  
ÖDÜLLER  
Dereceye giren ilk üç esere kademeli olarak ödül verilecektir.  
Birincilik ödül değeri  50.000 TL  
İkincilik ödül değeri  47.000 TL  
Üçüncülük ödül değeri  44.000 TL 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ  
Yarışma katılım koşullarının yer aldığı Yarışma Şartnamesi, 17 Ekim 2022-31 Mart 2023 

tarihleri arasında satışta olacaktır. Yarışma şartnamesini temin edebilmek için, yarışmacıların 
İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı Müzecilik Gelirleri Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Beşiktaş 
Şubesi TR94 0001 0005 2901 6854 9350 18 IBAN numaralı hesaba 100 TL. -2023 Gemi Model 
Yarışması Şartnamesi satın alma bedeli- ad-soyad ibarelerini ekleyerek şartname ücretini 
yatırmaları gerekmektedir. Yarışmacılar dekontlarıyla birlikte Deniz Müzesi Komutanlığı 
Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Yarışma 
Raportörlüğünden yarışma şartnamesini teslim alacaklardır. Yarışmaya katılabilmek için 
şartnamenin yarışmaya katılacak şahıs adına önceden satın alınması zorunludur. Şartname satın 
almamış şahısların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir. Şartnameler hafta içi mesai saatleri 
içinde temin edilebilir. İstanbul dışı katılımlarda istenirse karşı ödemeli olarak Yarışma 
Şartnamesi katılımcıya posta/kargo yoluyla gönderilebilecektir. Posta ya da kargoda oluşabilecek 
gecikmelerden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlu olmayacaktır. 
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SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ  
Asli Jüri Üyeleri  
Dz.Yb. Alpay TAŞAR  Dz.K.K.lığı Temsilcisi  
Şuuri SEZER Gemi Modelcisi  
Sarkis OHANESYAN Gemi Modelcisi  
Metin GÜRKAN Gemi Modelcisi  
Serkan CEYLAN Gemi Modelcisi 
 
Yedek Jüri Üyeleri  
Nurettin TAŞÇI Gemi Modelcisi  
B. Haldun ÜNSAL Gemi Modelcisi  
Metin ÖNKOL Gemi Modelcisi  
 
Danışman Jüri Üyeleri  
Dz. Alb. Eren GÜNAY Deniz Müzesi Komutanı  
Kudret ALTINKESER Gemi Modelcisi 
 
ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ  
Modeller 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. 

Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL 34353 adresine elden ya da kargo/posta yoluyla teslim 
edilecektir.  

Kargo veya posta yoluyla yapılacak teslimatlarda doğabilecek zararlar ile gecikmelerden 
Dz.K.K.lığı sorumlu olmayacaktır. 

YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ  
Adı : Deniz Müzesi Komutanlığı  
Adresi : Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah.   
   Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tlf. : 0 212 327 43 45 - 46 (1228)  
Faks : 0 212 236 68 93  
 
YARIŞMA TAKVİMİ FAALİYET İCRA TARİHİ  
Yarışmanın İlanı ve Yarışma 17 Ekim 2022  
Şartnamesinin Satışı  31 Mart 2023  
Modellerin Teslimi 10-14 Nisan 2023  
Modellerin Değerlendirilmesi 24-27 Nisan 2023  
Sonuçların İlanı 02 Mayıs 2023  
Kokteyl/Ödül Töreni  08 Mayıs 2023  
 
Yarışma Sonu Sergileri  
 08-12 Mayıs 2023  Deniz Harp Okulu  
 15 Mayıs-15 Kasım 2023  Deniz Müzesi K.lığı  
 18-25 Kasım 2023  Deniz Harp Okulu  
 27 Kasım-31 Aralık 2023  Deniz Müzesi K.lığı  
 
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ... 
Deniz Müzesi Komutanlığı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. 6/1 Beşiktaş/İSTANBUL 
Tlf.  : 0 212 327 43 45 – 46 (1228)  
Faks  : 0 212 236 68 93  
E-posta : muze.istanbul.iletisim@dzkk.tsk.tr  
    https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr 
 12510/2/1-1 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 
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Diyanet İşleri Başkanlığından: 
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Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve 
nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) 
Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur. 

Adayların,  
- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve 

eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet 
fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB’yi ekleyerek Rektörlüğe,  

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil 
puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, 
başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve 
bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri 
ihtiva eden 4 (dört) adet USB’yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.  

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul 
Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve 
ilandaki usulde teslim edilecektir.  

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren şahsen veya posta ile 
yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön 
Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartları taşımadığı tespit edilenler geçersiz 
sayılacaktır. 

İlan Tarihi   : 17.10.2022 
İlk Başvuru Tarihi  : 17.10.2022 
Son Başvuru Tarihi   : 01.11.2022 

Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı/Program 
Unvan Derece Adet Özel Şartlar 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Ağız, Diş ve 
Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Oral kanserler konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Ağız, Diş ve 
Çene Radyolojisi 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

İlgili alanda yapay zeka ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Endodonti 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Kök hücre ve hidrojel uygulaması 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Ortodonti 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Ortodonti alanında doktora veya 
uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Pedodonti 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Pedodonti alanında doktora veya 
uzmanlık eğitimi almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Periodontoloji alanında doktora 
veya uzmanlık eğitimi almış 
olmak. 

Diş Hekimliği 
Klinik Bilimler 

Bölümü 

Restoratif Diş 
Tedavisi Anabilim 

Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Restoratif diş tedavisi alanında 
doktora veya uzmanlık eğitimi 
almış olmak. 
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Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Eğitim 
Programları ve 

Öğretimi Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Eğitim Programları 
ve Öğretimi alanında almış; 
öğrenen özerkliği ve üst düzey 
düşünme becerileri konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü 

Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Güzel Sanatlar 
Eğitimi (Müzik Eğitimi) bilim 
alanında almış; koro eğitimi ve 
koro eğitiminde ısınma 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü 

Fen Bilgisi Eğitimi 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi 
alanında tamamlamış; 
sosyobilimsel konuların öğretimi 
ve teknoloji özyeterliği 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Batı Dilleri ve 
Edebiyatları 

Bölümü 

İngiliz Dili ve 
Edebiyatı 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Doktorasını İngiliz Dili ve 
Edebiyatı alanında tamamlamış 
ve kadın edebiyatı alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Bölümü 

Yeni Türk 
Edebiyatı 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı 
alanında tamamlamış; edebiyat-
şehir ve edebiyat-sinema ilişkisi 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Bölümü 

Yeni Türk 
Edebiyatı 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını Yeni Türk Edebiyatı 
alanında tamamlamış; Türk 
Edebiyatı Tarihçiliği konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Bölümü 
Genel Türk Tarihi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Genel Türk Tarihi 
Bilim alanında almış ve İslamiyet 
sonrası İran tarihi üzerinde 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Yönetim Bilimleri 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Yönetim ve Strateji 
Bilim alanında almış; insan 
kaynakları yönetimi, etik ve 
kurumsal iletişim konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Kentleşme 
Bilimleri Anabilim 

Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını kent sosyolojisi 
alanında tamamlamış; kent 
kültürü ve dijital kent konularında 
çalışmaları bulunmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 
Bölümü 

Bilişim Sistemleri 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını Yönetim Bilişim 
Sistemleri Anabilim Dalında 
tamamlamış; büyük veri, yapay 
zeka ve dijitalleşme konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

İletişim 
Fakültesi 

Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık 

Bölümü 

Reklamcılık ve 
Tanıtım Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Reklamcılık Bilim 
alanında almış; reklam 
araştırmaları ve dijital reklamcılık 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 
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İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri Bölümü 

Tefsir Anabilim 
Dalı 

Doçent 1 1 
Tefsir ve kıraat alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Harita 
Mühendisliği 

Bölümü 

Jeodezi Anabilim 
Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Doktorasını Harita Mühendisliği 
alanında tamamlamış; jeodezik 
yöntemler ile tektonik ve volkanik 
hareketlerin izlenmesi 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Harita 
Mühendisliği 

Bölümü 

Kartografya 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Harita Mühendisliği 
Bilim Alanında almış; coğrafi bilgi 
sistemlerinin tarım, çevre ve afet 
yönetiminde uygulanması 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Bölümü 

Ulaştırma 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini ilgili anabilim dalında 
almış; ulaştırma enerjisi ve trafik 
kazaları analizi konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

Bölümü 

Yazılım 
Mühendisliği 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Doktorasını Bilgisayar 
Mühendisliği Ana Bilim Dalında 
almış; kontrol ve optimizasyon 
alanlarında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü 

Antrenörlük 
Eğitimi Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri Bilim 
Alanında almış; zihinsel 
engellilerde motor beceri gelişimi 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü 

Beden Eğitimi ve 
Spor Anabilim 

Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını Spor Bilimleri 
alanında tamamlamış; egzersiz 
ve spor psikolojisi konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Spor Yöneticiliği 
Bölümü 

Spor Yöneticiliği 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Doktorasını Spor Bilimleri 
alanında tamamlamış; Avrupa 
Birliği spor politikaları konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Acil Tıp Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 1 

Acil servise izole vertigo ile 
başvuran hastalarla ilgili 
çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Acil Tıp Anabilim 

Dalı 
Doçent 1 1 

Acil servise travma nedeniyle 
başvuran infant hastalarla ilgili 
çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Persistan diaper dermatit 
konusunda çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Çocuk ve ergenlerde major 
depresif bozukluk ve 
nöropeptidler ile ilgili çalışması 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Deri ve Zührevi 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Dermatolojide lazer tedavileri ile 
ilgili deneyimi ve bu alanda 
çalışması olmak. 
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Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Osteoartritin olan hastalarda 
kinezyofobi ile ilgili çalışması 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göğüs 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Pulmoner emboli hastalarında 
mortalite insidansı ile ilişkili 
çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Cushing sendromunda 
feokromasitoma ve hipofiz 
adenomu birlikteliği ile ilgili 
çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Gestasyonel diyabeti olan 
hastalarda kardiyak 
disfonksiyonlarla ile ilgili 
çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Nöroloji Anabilim 

Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Multipl sklerozlu hastalarda koku 
fonksiyonları ile ilgili çalışması 
olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Paratubal kist ve tuba torsiyonu 
ile ilgili çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kadın Hastalıkları 
ve Doğum 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Postpartum hemorajinin 
önlenmesine yönelik çalışması 
olmak. NRP (yenidoğan 
canlandırma programı) eğitim 
sertifikası bulunmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak, Burun ve 
Boğaz 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Pediatrik timpanoplastiler üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Kulak, Burun ve 
Boğaz 

Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 
Olfaktör sinir disfonksiyonu ile 
ilgili çalışması olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 
Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 
Kemik-implant arayüzü ve 
biyomateryaller ile ilgili deneysel 
çalışmaları olmak. 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Organ nakli yapılanlarda 
psikiyatrik analiz ile ilgili 
çalışması olmak. 

Aksaray Sosyal 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Büro Hizmetleri 
ve Sekreterlik 

Bölümü 

Büro Yönetimi ve 
Yönetici 

Asistanlığı 
Programı 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1 

Doktorasını İşletme alanında 
tamamlamış; etik, işkoliklik ve 
stratejik yönetim konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Aksaray Sosyal 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Dış Ticaret 
Bölümü 

Dış Ticaret 
Programı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Doktorasını İşletme alanında 
tamamlamış; kalite yönetimi, 
lojistik operasyonları ve üretim 
yönetimi konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Aksaray Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Kimya ve 
Kimyasal İşleme 

Teknolojileri 
Bölümü 

Kimya Teknolojisi 
Programı 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Kimya Bilim Alanında 
almış; enzim immobilizasyonu, 
kriyojeller ve moleküler 
baskılama konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

 12385/1-1 

 



17 Ekim 2022 – Sayı : 31986 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 
Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri 
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik 
hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile 
birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 
gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür 

Adres: Ankara Bilim Üniversitesi Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:16A/1 Yenimahalle 
ANKARA  

Telefon: 0 312 397 01 50 
Başvuru Tarihi  : 17/10/2022 
Son Başvuru Tarihi   : 31/10/2022  
Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;  
Ön Değerlendirme Tarihi  : 02/11/2022  
Sınav Tarihi  : 04/11/2022 
Sonuç Açıklama Tarihi  : 07/11/2022 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 
KADROSU İÇİN AYRICA 

GEREKLİ BELGELER 
BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER 
1. Başvurdukları birimi belirten dilekçe. 
2. Özgeçmiş. 
3. İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı 
ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
4. Nüfus Cüzdanı Örneği. 
5. Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa 
doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası 
Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6. SGK Hizmet Dökümü. 
7. Adli Sicil Belgesi. 
8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
9. İkametgâh 
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

1. Son 5 (beş) yıl içinde 
düzenlenmiş ALES’ten en az 
70,00 (yetmiş) alındığına dair 
ÖSYM sınav sonuç belgesi. 
2. Onaylı lisans (varsa yüksek 
lisans, doktora) transkript belgeleri. 
3. İngilizce eğitim veren 
bölümler için İngilizce dilinden 
en az 85 puan alındığını gösterir, 
YÖK tarafından Kabul Edilen 
Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya 
Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav 
Sonuç Belgesi. 

ÖZEL ŞARTLAR 
• İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir. 
• Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik 

belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 
• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 

yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 
edemeyeceklerdir. 

Fakülte 
Bölüm/ 

Ana Bilim 
Dalı/Program 

Unvan Adet Aranan Nitelikler 

İnsan ve 
Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 
(İngilizce) 

Araştırma 
Görevlisi 1 

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), 
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 
Ekonometri, Bilişim Sistemleri, Enformatik, 
Aktüerya, İşletme, Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri 
alanlarından birinden lisans mezunu olmak. 
Tercihen YBS alanında yüksek lisans 
yapıyor, yüksek lisans mezunu ya da doktora 
yapıyor olmak. 

    12421/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 
13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin  ilgili 
maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi 17 Ekim 2022 Pazartesi 

Son Başvuru Tarihi 31 Ekim 2022 Pazartesi mesai bitimi 

Web sayfasında Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 7 Kasım 2022 Pazartesi 

Giriş Sınavı Tarihi 10 Kasım 2022 Perşembe 

Web sayfasında Sonuçların Açıklama Tarihi 16 Kasım 2022 Çarşamba 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.omu.edu.tr 

Genel Şartlar  
Mezkur Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,  
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.  

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık 
alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının 
üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.  

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu  kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.  

(4) Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2022 
yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim 
öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar 
ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen 
araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler. 

Özel Şartlar  
(1) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek  lisans 

derecesine sahip olmak şartı aranır.  
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Muafiyet  
1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.  

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 
kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 
aranmaz.  

Kadrolara Başvuracak Adaylar:  
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Sayısı, Birimi, Anabilim Dalı, 

Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri -adres, telefon no, email v.s.- açıkça 
belirtilecektir.) 

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  
3-Özgeçmiş,  
4-Mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca 

onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir.) 

5-Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi 
kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük  not 
sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm  tablosu esas alınacaktır.)  

6-Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları (İlan 
şartına bağlı olarak eklenecektir). 

7-ALES Belgesi 
8-1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş) 
9-Yabancı Dil Belgesi  
10-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge)  
11-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden resmi 

kurumlar için alınan belge)  
Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokullara ve Rektörlüğe (Sadece Rektörlük Öğretim 

Görevlisi ilanları için olanlar) yapılacaktır.  
Önemli Notlar  
1-Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması 

gerekmektedir.  
2-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil 

veya muaf durumunda olması gerekmektedir.  
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3-Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya 
başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4-Adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir Posta yoluyla, İnternet aracılığı (e-posta 
vb.) ile yapılan başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli 
başvurular dikkate alınmayacaktır.  

5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  

6-İdarenin  uygun gördüğü takdirde  ilanın  her aşaması iptal edilebilir.  
*Atanmaya hak kazanan  Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.  
Duyurulur. 

İLAN  

NO 
ADET UNVAN BİRİM 

ABD/ 

PROGRAM 
AÇIKLAMA 

2022/10 1 
Öğr.Gör. 

(ders verecek) 

Adalet Meslek 

Yüksekokulu 
Adalet 

Ticaret hukuku alanında tezli yüksek lisans 

yapmış olmak 

2022/11 1 
Öğr.Gör. 

(ders verecek) 

Çarşamba Ticaret 

Borsası MYO. 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

İşletme lisans mezunu olup, işletme ya da 

muhasebe ve finans alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak , bankacılık ya da 

teftiş konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe 

sahibi olmak 

2022/12 1 Arş.Gör. İlahiyat Fakültesi Tefsir 
Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak 

2022/13 1 Arş.Gör. 
İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi 

Türk İslam 

Düşüncesi 

Felsefe lisans mezunu olup, ilgili alanlarda 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak 

2022/14 1 
Öğr.Gör.(ders 

verecek) 

Rektörlük (Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi) 
 

Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında 

doktora yapmış olup, Cumhuriyet 

döneminde siyasal ve ekonomik yapı 

üzerine çalışmalar yapmış olmak 

2022/15 1 
Öğr.Gör.(ders 

verecek) 
Rektörlük (Türk Dili)  

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, 

ilgili alanda tezli yüksek lisans yapmış 

olmak 

2022/16 2 
Öğr.Gör.(ders 

verecek) 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve 

Konuşma 

Terapisi 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora 

yapıyor olmak 

2022/17 1 Arş.Gör. 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk 

Gelişimi 

Çocuk gelişimi alanında tezli yüksek lisans 

yapıyor olmak 

 12394/1/1-1 

 



17 Ekim 2022 – Sayı : 31986 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları 
gerekmektedir.  

1-Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. 
maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri 
ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru 
dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 
6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.  

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri 
gerekir.  

3-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli 
mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları 
gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.  

NOT:  
1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü 

Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına 
İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar 
ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte 
teslim edilmesi; ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmesi 
gerekmektedir.  

2-Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde  (belirlenen koşulları yerine getirmeleri 
gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi 
(KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Doktor Öğretim Üyesi adayları için 2022/31 no’lu,  
Profesör ve Doçent adayları için 2015/274  no’lu Yönerge geçerlidir. Ayrıca başvuracak adayların 
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre 
puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları 
gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve 
doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)  

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi 
birden fazla kadroya müracaat edemez. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde 
başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

(*) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.  
NOT: Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 Pazartesi günü mesai bitimidir. 
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İLAN  
NO ADET UNVAN BİRİM ABD/PROGRAM AÇIKLAMA 

2022/52 1 Doçent Bafra Meslek 
Yüksekokulu Bitki Koruma Doçentliğini ilgili alanda almış olmak  

2022/53 1 Doçent Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş 
Tedavisi 

Bruksizm vakalarında dental implant 
uygulamaları konusunda çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/54 1 Profesör Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Latis Teorisi alanında çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/55 1 Profesör Eğitim Fakültesi Eğitim Programları 
ve Öğretim 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, E-
Öğrenme ve Tasarımı konuları ile 
Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/56 1 Profesör Eğitim Fakültesi Eğitim Programları 
ve Öğretim 

Doktora ve doçentliğini ilgili alanda almış 
olup, düşünme eğitimi alanında 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/57 1 Doçent Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi 
 

Fizik eğitimi alanında doçentliğini almış 
olup, astronomi eğitimi alanında 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/58 1 Doçent Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler 
Eğitimi 

Özel eğitimde aile danışmanlığı ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/59 1 Doçent İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında 
almış olup, medya etiği ve 
dezenformasyon konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/60 1 Dr.Öğr.Üyesi Kenevir Araştırmaları 
Enstitüsü Gıda Yem ve İlaç 

Eczacılık lisans mezunu olup, Moleküler 
Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları alanında 
doktora yapmış olmak ve in vivo 
voltametri konularında çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/61 1 Doçent Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama 

Doçentliğini şehir ve bölge planlama 
alanında almış olup, kentsel ulaşım 
planlaması konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/62 1 Profesör Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği 

Seramik malzemelerin üretiminde 
endüstriyel atıkların kullanılması 
konularında çalışmalar yapmış olmak 

2022/63 1 Profesör Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği 

Termoplastik ve termoset kompozit 
malzemeler konularında çalışmalar 
yapmış olmak 

2022/64 1 Profesör Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, 
endüstriyel atık su arıtımı üzerine 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/65 1 Profesör Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Toprak ve yeraltı suyu kirliliği ve kontrolü 
üzerine çalışmalar yapmış olmak 

2022/66 1 Dr.Öğr.Üyesi Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makine) 

Makine Mühendisliği alanında doktora 
yapmış olup, Seramik biyomalzemelerin 
üretimi konusunda çalışmalar yapmış 
olmak 

2022/67 1 Dr.Öğr.Üyesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği 

Titanyum kompozit üretimi ve implant 
malzemelerin kaplanması konularında 
çalışmalar yapmış olmak;  
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezî  yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî 85 (seksenbeş) puan 
almış olmak 
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2022/68 1 Doçent 
Samsun Meslek 
Yüksekokulu 

Seracılık 
Doçentliğini bahçe bitkileri alanında almış 
olup, kışlık sebze türleri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/69 1 Doçent 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

İç Hastalıkları 
Hemşireliği 

Doktora ve doçentlik unvanını ilgili alanda 
almış olmak 

2022/70 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme Bilimleri 
Besin hijyeni ve teknolojisi alanında 
doktora yapmış olmak 

2022/71 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi 

Kalp-Damar Cerrahisi uzmanı olmak 

2022/72 1 Doçent Tıp Fakültesi 
Kulak Burun ve 
Boğaz Hastalıkları (*) 

Avrupa KBB yeterlilik sertifikasına sahip 
olmak; Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî  yabancı dil sınavları 
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarından yüz tam puan 
üzerinden asgarî 85 (seksenbeş) puan 
almış olmak (İngilizce Tıpta ders vermek 
üzere) 

2022/73 1 Doçent Tıp Fakültesi Radyoloji (*) 
Anjiografi ve girişimsel radyoloji 
konusunda deneyimli olmak  

2022/74 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi 
Eğitimcilerin Eğitimi sertifikasına sahip 
olmak 

2002/75 1 Dr.Öğr.Üyesi Tıp Fakültesi Radyoloji 
Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olup, 
Çocuk Kardiak MR konusunda deneyim 
sahibi olmak.  

2002/76 1 Dr.Öğr.Üyesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 
Turizm İşletmeciliği alanında yüksek 
lisans ve doktora yapmış olmak 

2022/77 1 Profesör Veteriner Fakültesi 
Hayvan Besleme ve 
Beslenme 
Hastalıkları 

 

2022/78 1 Profesör Veteriner Fakültesi 
Su Ürünleri ve 
Hastalıkları 

 

2022/79 1 Doçent 
Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

İngilizce Mütercim 
ve Tercümanlık 
(İngilizce) 

Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında 
doçent unvanını almış olup, dil 
öğretiminde motivasyon konusunda 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/80 1 Doçent 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Rekreasyon 
Spor Bilimleri alanında doçent unvanını 
almış olup,  engelliler ve olimpiyatlar 
konularında çalışmalar yapmış olmak 

2022/81 1 Dr.Öğr.Üyesi 
Yaşar Doğu Spor 
Bilimleri Fakültesi 

Spor Yöneticiliği 

Spor yöneticiliği veya antrenörlük eğitimi 
bölümü lisans mezunu olup, solunum 
üzerine çalışmalar yapmış olmak ve futbol 
antrenörlüğü belgesine sahip olmak 

2022/82 1 Profesör Ziraat Fakültesi Fitopatoloji 
Doçentliğini bitki koruma alanında almış 
olup, bitki bakteri hastalıkları konusunda 
çalışmalar yapmış olmak 

2022/83 1 Doçent Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri 
Toprak işleme ve kurutma konularında 
çalışmalar yapmış olmak 

 12394/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


