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Millî Savunma Bakanlığından:
ZORALIM SİLAHLARIN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA TESLİMİ İLE 

TAHSİS VE SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar

ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında, mahkemelerce

zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen (bulun-

tular dâhil) ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile

benzerlerinin Millî Savunma Bakanlığına teslimi ile tahsis ve satış işlemlerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ilgililerince zoralımına mahkeme-

lerce karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen silah ve mü-

himmata ilişkin yapılacak işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı-

çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Emanet bürosu: Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde suç eşyasının muhafazası ile ilgili

faaliyetleri yerine getiren birimi,

c) MKE A.Ş.: Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketini,

ç) Silah: Ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere ya-

pılmış her türlü kesici delici veya bereleyici alet, saldırı veya savunma amacıyla olmasa bile

fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı,

boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik madde-

lerin tümünü,

d) Zoralım silah: 6136 sayılı Kanun kapsamında mahkemelerce zoralımına karar verilen

veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silah, mermi, her türlü pat-

layıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile benzerlerini (yalnız sporda kullanılan yivli ateşli

silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermileri, ev gereçlerinden olan veya tababet, sa-

nayi, tarım ve spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş

ve raspa ve benzerleri hariç),

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Aletler ile

Benzerlerinin Teslimine Yönelik Esaslar

Teslim ve Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacak işlemler

MADDE 5- (1) Millî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar,

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, hudut

birlikleri, gümrük teşkilatı ilgilileri ve diğer sorumlular tarafından herhangi bir şekilde ele ge-

çirilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü alet ile benzerleri

mahalli Cumhuriyet savcılığına teslim edilir.

(2) Ele geçirilen her türlü ateşli silahlar Cumhuriyet savcılığına teslim edilmeden önce

silah hakkında arama kaydı olup olmadığının tespit edilebilmesi için İçişleri Bakanlığınca ka-

yıtlarda ayrıntılı olarak incelenir.

(3) Cumhuriyet savcılıklarınca teslim alınan ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı mad-

de, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri, muhakeme sonuna kadar emanet bürolarında

muhafaza edilir. Konuyla ilgili 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Suç Eşyası Yönetmeliğinin 11 inci madde hükümleri saklıdır.

(4) Kesin hükümle sonuçlanmış bulunan veya özel bir kanun gereğince ya da buluntu

olması nedeniyle kovuşturulamayan veya muhakeme edilemeyen zoralım silah, Cumhuriyet

savcılıklarınca görevlendirilen sorumlu personel tarafından ilgili hâkim veya mahkemeden alı-

nacak müsadereye ait kesinleşmiş bir kararla; ateşli silah, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile

benzerleri Bakım Fabrika Müdürlüklerine/Lojistik Yönetim Merkezlerine; mermi ve her türlü

patlayıcı maddeler ile benzerleri Bakanlık tarafından belirlenen Bakanlığın kadro ve kurulu-

şunda yer alan kurumlara bağlı mühimmat birlik ve teşkillerine Ek-1’de yer alan tutanakla tes-

lim edilerek irada alınır. Tutanağın bir nüshası teslim alan Bakım Fabrika Müdürlüğü/Lojistik

Yönetim Merkezi/mühimmat birlik ve teşkilleri tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına

gönderilir.

(5) Kovuşturmanın ve soruşturmanın her safhasında, emanet bürolarında saklanması

mümkün görünmeyen ateşli silah, mühimmat ve bıçaklar Cumhuriyet başsavcılığınca ilgili hâ-

kim veya mahkemeden alınacak bir kararla, gerektiği kadar numune alıkonularak, ilgili birlik

ve kurumlara teslim edilir.

(6) Cumhuriyet savcılıkları doğrudan; Bakım Fabrika Müdürlüklerine/Lojistik Yönetim

Merkezlerine ve Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların karargâhlarına ve bir-

liklerine posta yolu ile veya başka yöntemlerle zoralım silah ve mühimmatı gönderemez. Gön-

derilmiş olanlar teslim alınmayarak iade edilir.

Hâkimlik veya mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen silahların durumu

MADDE 6- (1) Zoralım yoluyla veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele

geçirilen silahlardan, hâkimlik veya mahkemelerce sahiplerine iadesine karar verilen silahların

ilgili Cumhuriyet savcılıklarına en yakın Bakım Fabrika Müdürlüğüne/Lojistik Yönetim Mer-

kezine kadar sevki Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumluluğunda sağlanır. Söz konusu silahlar

ilgili Cumhuriyet savcılıklarınca ilgili Bakım Fabrika Müdürlüğünden/Lojistik Yönetim Mer-

kezinden teslim alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluklar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğu
MADDE 7- (1) Cumhuriyet savcılıklarınca görevlendirilen sorumlu personel tarafından

Bakım Fabrika Müdürlüklerine/Lojistik Yönetim Merkezlerine veya Bakanlık tarafından be-
lirlenen Bakanlığın kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara bağlı birlik ve teşkillere teslim
edilen ateşli silah, mermi, her türlü patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile ben-
zerlerinin depolanmasından, bakımından ve dağıtımından Kara Kuvvetleri Komutanlığı so-
rumludur.

(2) Kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden teslim alınan ateşli silah, mermi, her türlü
patlayıcı madde, bıçak, kesici ve öldürücü aletler ile benzerleri teslim anından itibaren Bakanlık
envanterine dâhil edilerek ordu malı olarak işlem görür.

İhtiyaçların Bakanlığa bildirilmesi
MADDE 8- (1) Kuvvet komutanlıkları kadro ihtiyaçları ile Jandarma Genel Komutan-

lığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Baş-
kanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ait zoralım silah ihti-
yaçları, çizelge halinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında Bakanlığa bildirilir.

Bakanlığın yetkisi
MADDE 9- (1) Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince

herhangi bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak karşılığı Ba-
kanlığın emrine verilir.

(2) Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür-
lüğünün ihtiyaçları bu silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.

(3) Birinci fıkra gereğince Bakanlığın emrine verilen ateşli silahlardan, Türk Silahlı
Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan mikta-
rından bir kısmını, özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Cumhurbaşkanı
kararı ile silah taşımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bir adet olmak üzere
bedel takdiri suretiyle MKE A.Ş. aracılığı ile satmaya Bakanlık yetkilidir.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler, bu si-
lahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin yarısı bir bedelle ve bir
adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler.

(5) Zoralım silah işlemlerine yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenecek yönerge
ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zoralım Silahların Tahsisine ve Bedeli Karşılığı Satışına Yönelik Esaslar

Tahsise yönelik esaslar
MADDE 10- (1) Bakanlıkça, kuvvet komutanlıkları kadro ihtiyaçları ile Jandarma Ge-

nel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teş-
kilatı Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ait zoralım
silah ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tahsis işlemleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak
üzere yılda iki defa yapılır.

Satışa yönelik esaslar
MADDE 11- (1) İhtiyaçların karşılanması sonrasında kalan zoralım silahlar, özel ka-

nunlara göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Cumhurbaşkanı kararı ile silah taşımalarına
ve zatî silah edinmelerine izin verilen kişilere MKE A.Ş. aracılığı ile bedeli karşılığında ve bir
adet olmak üzere satılabilir.
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(2) Silah alma hakkına sahip farklı makamlarda görev yapmak, birden fazla silah edin-
me hakkına sebep değildir.

(3) MKE A.Ş. tarafından yapılan zoralım silah satışlarından elde edilen Türk Lirası ve
döviz karşılığı tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Satışa sunulacak zoralım silahların fiyatları Bakanlıkça belirlenir. Bu amaçla, Bakan
Onayı ile her yıl Ocak ayında fiyat güncellemesi yapılır. Silahların satışı, teslim tarihindeki
güncel fiyatlar üzerinden yapılır.

(5) Hak sahibi kamu personeli; taleplerini bağlı olduğu Bakanlık ve kurumu aracılığı
ile Ek-2’de yer alan dilekçe, Bakanlık veya kurum onaylı göreve asaleten atanma belgesi ve
tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile birlikte yapar. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensupları
için bu belgeler aranmaz.

(6) Sivil şahıslar taleplerini doğrudan Bakanlığa; Ek-2’de yer alan dilekçe, tasdikli
nüfus cüzdanı sureti ve bağlı olduğu İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak Silah Taşıma Ruhsat
Belgesi veya varsa silah ruhsat fotokopisi ile birlikte gönderir.

(7) Talepte bulunan personele istediği marka ve cins silahların çeşitli nedenlerle veril-
mesi mümkün olmadığında, varsa personelin tercihine göre, yoksa mevcutlar içinden bir silah
Bakan Onayı ile tahsis edilebilir.

(8) Zoralım silahlar (tabanca/av tüfeği) için tanzim edilen satış onayları onay tarihinden
itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Adına tahsis edilen zoralım silahı teslim almayan personel
iki yıl süre ile tekrar müracaat edemez. Bu husus MKE A.Ş. tarafından takip edilir.

(9) Kendilerine zoralım silah tahsis edilen hak sahiplerinin teslim aldıkları silahlar (ta-
banca/av tüfeği) değiştirilmez.

Zayi olan veya satışı yapılan silahın iadesi durumlarında yapılacak işlem
MADDE 12- (1) Hâkimlik veya mahkemelerce müsaderesine karar verilen 6136 sayılı

Kanun kapsamındaki kurumlara kadro silahı olarak tahsis edilen, Ana Bakım/Bakım Fabrika
Müdürlükleri tarafından herhangi bir şekilde kırılan veya hak sahiplerine satışı yapılan ateşli
silahı, ilk sahibinin dava açarak mahkeme kararı ile silahını geri istemesi halinde ilgili şahsa
(ilk sahibine) aynı çap ve markada başka bir silah verilir. Aynı çap ve marka silah mevcut de-
ğilse muadil silah tahsis edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliğin uygulamasında sorumluluk
MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler ilgisine göre

bu Yönetmeliği yürütmekle yükümlü Bakanlıkların ilgili birimlerine bildirilir. Bu Bakanlıkların
ilgili birimleri söz konusu tereddütleri gidermeye yetkilidir.

Yürüklükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14- (1) 15/2/1984 tarihli ve 18313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mah-

kemelerce Zoralımına Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Herhangi Bir Şekilde Ele
Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü Patlayıcı Madde, Bıçak, Kesici ve Öldürücü Alet ile
Benzerlerinin Milli Savunma Bakanlığına Teslimi İşlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, Adalet Bakanı,

İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı birlikte yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR

İLE VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN 
GIDALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin
Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan “Folat” başlığındaki “kalsiyum-L-me-
tilfolat” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK 
PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/3/2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları
ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki
bentler eklenmiştir.

“ı) Sınav komisyonu: Meslek personeli giriş sınavını gerçekleştiren komisyonu,
i) Tez jürisi: Murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tezi ince-

leyip değerlendiren jüriyi,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
k) Yeterlik sınav komisyonu: Meslek personeli yeterlik sınavını gerçekleştiren sınav

komisyonunu,
l) Yetki sınav komisyonu: Meslek personeli yetki sınavını gerçekleştiren sınav komis-

yonunu,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro sayısı,

uzmanlık alanları ve/veya kontenjanları, KPSS puan türleri ve taban puanlar, puan sıralamasına
göre kaç adayın çağrılacağı, sınava son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuruda istenecek bel-
geler, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi ile sınava ilişkin diğer hususlar
Başkan Oluru alınmak suretiyle, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurumun resmî internet si-
tesinde, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayım-
lanmak suretiyle duyurulur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) nu-
maralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“1) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üni-
versite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans,
istatistik, endüstri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mü-
hendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, matematik
mühendisliği, fizik, istatistik ve bilgisayar, matematik bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiş ve ikinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Fotoğraflı başvuru formu,”
“Bu belgeler elektronik ortamda başvuru sistemine yüklenmek suretiyle de istenebilir.”

“a) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin (Eğitimini yurt dışında ta-
mamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir bel-
genin) aslı, Kurumca onaylı sureti veya e-Devlet sisteminden temin edilecek mezuniyet bel-
gesi,”

“d) Son üç ay içinde çekilmiş üç adet renkli vesikalık fotoğrafı,”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve

ikinci fıkrasında yer alan “Kurum evrakına” ibaresi de “Kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, posta yoluyla veya giriş sınavı ilanında belirtilen

resmi internet sitesi üzerinden yapılır. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taah-
hütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavına girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi elektronik ortamda
bildirilir veya bu bilgilerin yer aldığı sınav giriş belgesi verilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;
1) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İk-

tisat, İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,
2) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finans-

manı, Finansal Yönetim,
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni

Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve
Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
5) İstatistik: Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Rassal Modeller, Regresyon Modeli,

Olasılık-İstatistik, Bankacılıkta Risk Yönetimi, Zaman Serileri ve Panel Data Ekonometrisi, 
6) Mühendislik: Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Veri Tabanı

Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güven-
liği, İşletim Sistemleri, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri
Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı),
Proje Yönetimi,

7) Matematik: Finansal Matematik, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Diziler-Seriler,
Türev, İntegral, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları.”  

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Tezi kabul edilen, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçer-
liliği bulunan yabancı dil puanını aldığını belgeleyen murakıp yardımcıları, bankalar yeminli
murakıbı; uzman yardımcıları ise ilgisine göre bankacılık, hukuk, bilişim veya BDDK uzmanı
kadrolarına atanırlar. Atama yapılabilmesi için gerekli olan yabancı dil puanını gösterir belgenin
yeterlik sınavı tarihinde geçerli olması veya bu belgeye yeterlik sınavının yapıldığı tarihten iti-
baren en geç iki yıl içinde sahip olunması şarttır.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ABD/ASD: Enstitü anabilim/anasanat dalını,
b) Akademik takvim: Eğitim yılının başlangıç ve bitişi ile sınav tarihleri ve benzeri

önemli tarihleri içeren takvimi,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülerde programı bulunan ve programın yürütülmesin-

den enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim dallarında, o bölümdeki fiilen eğitim-öğ-

retim görevi yapmakta olan tüm öğretim üyelerinden, birden fazla anabilim/anasanat dalı ya-
pılanması bulunan anabilim dallarında, anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde yol göstermek üzere
enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ğ) DYK: Doktora yeterlik komitesini,
h) EK: Enstitü kurulunu,
ı) Enstitü: Aydın Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren enstitü-

leri,
i) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,
j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
k) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
l) İntihal yazılım programı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokü-

mantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan programı,
m) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
n) OBİS: Öğrenci Bilgi Sistemini,
o) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerini,
ö) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faali-

yetlerinin tümünü gösteren planı,
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p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
r) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve

kaydı kendi yükseköğretim kurumunda kalmak şartı ile farklı bir yükseköğretim kurumundaki
lisansüstü derslere kayıt yapan öğrenciyi,

s) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
ş) Rektörlük: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
t) Seminer: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel çalışmayı,
u) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
ü) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,
v) Tez çalışması orijinallik raporu: Enstitü tarafından, tezin yalnızca kapak sayfası,

giriş, ana bölümler ve sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal yazılım
programına yüklenmesi ile alınan ve benzerlik oranını gösteren raporu,

y) TİK: Tez izleme komitesini,
z) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
aa) Ulusal kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama

veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,
bb) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,
cc) ÜYK: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
çç) Yarıyıl: Dönem sonu ve bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmî tatiller

dâhil en az on beş hafta olarak tanımlanan güz ve bahar dönemini kapsayan; bir eğitim-öğretim
yılında, yaz okulu hariç en fazla iki yarıyıl eğitim süresini,

dd) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ee) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Kontenjanların belirlenmesi, ilanı ve çevrimiçi (online) öğrenci başvurusu
MADDE 5- (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans, doktora, yatay geçiş, yabancı uy-

ruklu öğrenci kontenjanları ABD/ASD’ler tarafından belirlenerek ilgili enstitü müdürlüklerine
teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve
Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşul-
ları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. İlanda istenen belgelerin aslı, üni-
versite tarafından onaylı örneği veya e-Devlet çıktısı öğrenci bilgi sistemine yüklenir. Askerlik
durumu uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmez. Başvuru için istenen belgeleri aka-
demik takvimde belirtilen öğrenci kontenjanı ilanı ve çevrimiçi (online) başvuru tarihleri içinde
eksik yükleyen veya başvurusunun onay durumunu kontrol etmeyen adayların başvuruları iş-
leme konulmaz.

(2) Bir aday en fazla iki doktora programı, iki tezli yüksek lisans programı ve iki tezsiz
yüksek lisans programına başvuru yapabilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6- (1) Yüksek lisans öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Adayların yurt içi en az dört yıllık veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen

yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. Ancak, tezsiz yüksek lisans prog-
ramları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edile-
mez.

b) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan
veya ALES eşdeğeri bir sınavdan 55 ALES puanına denk puan almış olmaları gerekir. Ancak
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Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki ABD/ASD öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz. Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ALES yerine TUS/DUS
puanı ile başvurabilirler. Temel tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 temel tıp puanı, klinik
tıp bilimlerine başvuracak adayların 45 klinik tıp puanı, insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası
programlara başvuracak adayların 45 temel tıp puanı veya klinik tıp puanı almaları gerekir.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir.

c) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri YÖK tarafından onaylanmış
olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadırlar.

(2) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, adayların son başvuru tarihine kadar
sağlaması gereken belgeler şunlardır:

a) Lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet üze-
rinden alınan mezuniyet belgesi.

b) Lisans mezuniyet not dökümü aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da
e-Devlet üzerinden alınan not dökümü.

c) ALES/TUS veya ALES/TUS eşdeğeri sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören
sınavların sonuç belgesi.

ç) Vesikalık fotoğraf.
(3) Tezli yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa

yerleştirilme işlemlerinde ALES veya TUS/DUS puanının %50’si, lisans diploma notunun
%20’si ve ABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınavının %30’u toplanarak elde
edilen sonuçlar EYK tarafından onaylanır ve enstitü tarafından ilan edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesi ve programa
yerleştirilme işlemlerinde lisans diploma notunun %50’si, ABD tarafından yapılan bilimsel de-
ğerlendirme sınavının %50’si toplanarak elde edilen sonuçlar EYK tarafından onaylanır ve
enstitü tarafından ilan edilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendi-
rilmesi ve programa yerleştirilmesinde ilgili ABD başkanlığının istemesi halinde lisans diploma
notu esas alınarak en yüksek not ortalamasından başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci
alımı yapılabilir, başvuran adaylardan not sıralaması göz önünde bulundurularak kontenjan sa-
yısının %50 fazlası yedek öğrenci alımı için sıralamaya alınır.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarılı sayılabilmesi için de-
ğerlendirilmelerden alınan toplam puanın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması gere-
kir.

(6) Bilimsel değerlendirme sınavı, ABD kurulunca önerilen beş öğretim üyesi arasından
EYK’nın seçtiği üç asıl öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından,
ilan metninde duyurulan tarih, yer ve saatte yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavı programın
özelliğine göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benze-
rinden biri veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Bilimsel değerlendirme sınavına gir-
meyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sırala-
nır. Notların eşitliği halinde bilimsel değerlendirme sınav notu dikkate alınır.

(7) Sonuçlar bilimsel değerlendirme sınavının bitişini izleyen ikinci iş günü sonuna ka-
dar enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kararından sonra ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan aday-
ların zamanında kayıt yaptırmaması durumunda, EYK tarafından kayıt süresini izleyen iki iş
günü içinde sıralama göz önünde bulundurularak kontenjan açığı sayısınca yedek listeden öğ-
renci alınabilir.

(8) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak öğrencilerin;
a) Lisanstan başvuran adayların lisans diplomasına, tezli yüksek lisanstan başvuranların

tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
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b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi
diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Ba-
kanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip
olmaları,

c) ALES’ten başvurduğu programın ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55
puan, lisans diploması ile başvuranlardan ise üst puan, ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek
kaydıyla, en az 80 puan almış olmaları,

ç) Tıp bilimlerine başvuranların 50 temel tıp puanı veya klinik tıp puanı, insan sağlığı
ile ilgili disiplinler arası programlara başvuracak adayların 50 temel tıp puanı veya klinik tıp
puanı almış olmaları,

d) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına lisans derecesi ile başvuranlar için üst
puan ilgili enstitülerin kararlarında belirtilmek kaydıyla; lisans mezuniyet not ortalamasının 4
üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları, tezli yüksek lisans mezunlarının en
az 70 puan, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60
puan not ortalamasına sahip olmaları,

e) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu
puana denk puana sahip olmaları, yabancı dilde eğitim veren doktora programlarına başvuracak
adayların, hazırlık sınıfından muaf olmak için ise yukarda belirtilen sınav türlerinden birinden
en az 70 puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan ya-
bancı dil yeterlik sınavından 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

gerekir.
(9) Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın ABD/ASD’lerine öğrenci kabu-

lünde ALES puanı aranmaz.
(10) Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora veya sanatta yeterlik eğiti-

mine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez.
(11) Doktora veya sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde adayların son baş-

vuru tarihine kadar sağlaması gereken belgeler şunlardır:
a) Lisanstan başvuran adayların lisans diplomasının, tezli yüksek lisanstan başvuranların

tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet
üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

b) Lisanstan başvuran adayların lisans mezuniyet not dökümü, tezli yüksek lisanstan
başvuran adayların tezli yüksek lisans mezuniyet not dökümünün aslı veya üniversite tarafından
onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan not dökümü.

c) TUS/ALES veya TUS/ALES eşdeğeri sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören
sınavların sonuç belgesi.

ç) YDS veya YDS eşdeğeri yabancı dil belgesi.
d) Vesikalık fotoğraf.
(12) Tıp bilimleri ve disiplinler arası insan sağlığı ile ilgili doktora programlarına baş-

vuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının, 100 tam puan üzerinden en az 60 puan orta-
lamasına ve TUS’tan en az 50 temel tıp puanı veya klinik tıp puanına sahip olmaları veya
ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan veya ALES eşdeğeri bir sınavdan bu sınavlara denk
puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş he-
kimliği ve veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en
az 55 puana sahip olmaları gerekir.

(13) Temel tıp klinik tıp bilimleri veya insan sağlığı ile ilgili disiplinler arası doktora
programlarına başvuran adaylardan istenecek belgeler şunlardır:
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a) Lisanstan başvuran adayların lisans diplomasının, tezli yüksek lisanstan başvuranların
tezli yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversite tarafından onaylı örneği ya da e-Devlet
üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

b) Lisanstan başvuran adayların lisans mezuniyet not dökümü, tezli yüksek lisanstan
başvuran adayların tezli yüksek lisans mezuniyet not dökümü aslı veya üniversite tarafından
onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınan not dökümü.

c) Temel tıp puanı veya klinik tıp puanını gösterir belge veya ALES sonuç belgesi.
ç) YDS veya YDS eşdeğeri yabancı dil belgesi.
d) Vesikalık fotoğraf.
(14) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenciler için yapılacak olan

bilimsel değerlendirme sınavı, ABD kurulunca önerilen beş öğretim üyesi arasından EYK’nın
seçtiği üç asıl öğretim üyesi ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından, ilan met-
ninde duyurulan tarih, yer ve saatte yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavı programın özelliğine
göre yazılı, sözlü, kompozisyon, yetenek sınavı, ürün dosyası incelemesi ve benzerinden biri
veya birkaçının bileşimi şeklinde yapılabilir. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen adaylar
değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Notların eşit-
liği halinde bilimsel değerlendirme sınav notu dikkate alınır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme
sınavı bitimini izleyen ikinci iş günü sonuna kadar ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK
kararından sonra ilan edilir.

(15) Doktora veya sanatta yeterlik programına başvuran öğrenci kabulünde, ALES veya
TUS/DUS temel/klinik bilimler puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans diploma notunun
%20’si ile ABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u toplanarak
elde edilen sonuçlar EYK tarafından onaylanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Adayın başarılı
sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam puan üzerinden en
az 70 puan, ALES yerine TUS/DUS puanı ile başvuran adaylar için en az 60 puan olması ge-
rekir.

(16) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabulleri, Senato tarafından belir-
lenen esaslara göre yapılır.

(17) Yabancı dil sınavlarından yeterli puan alan ve yüksek lisans eğitimlerine devam
etmekte olan araştırma görevlilerinden, sınav geçerlilik süreleri sona ermiş olsa dahi doktora
eğitimleri için güncel yabancı dil belgesi istenmez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında 6 ncı maddedeki esaslara

göre kabul edilen öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek
lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans
derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından
almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla
bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) 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 ABD/ASD başkanlığının önerisi
ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik her yarıyılda en fazla bir ders alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam zorunluluğu, sınavlar, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek azami süre bir takvim yılıdır. Ayrıca yaz
öğretimi de bu süreye dâhil edilmez ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.
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Özel öğrenci
MADDE 8- (1) Üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin bir başka yük-

seköğretim kurumunda lisansüstü derslere özel öğrenci olarak katılması ya da bir başka yük-
seköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı olan öğrencilerin, Üniversitenin lisansüstü
programlarından özel öğrenci olarak ders almaları, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile lisansüstü akademik takviminde yer alan ekle-sil tarihleri içinde yapılır ve
EYK onayı ile kabul edilir. Ekle-sil tarihleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alın-
maz. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu
derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu Üniversitenin ABD/ASD başkanlığının önerisi ve
EYK’nın onayı ile yürütülür.

(2) Üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, danışmanın teklifi,
ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilen derslerden özel öğrenci statüsünde en fazla iki ders seçebilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9- (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD/ASD’de veya Üniversite dışın-

daki yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı
başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu
ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçişler ABD/ASD başkanlığının önerisi üzerine EYK’nın kararı ile belirle-
nir.

(3) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması, geldiği
programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının
100 tam puan üzerinden, yüksek lisans için en az 70 puan, doktora için en az 75 puan veya eş-
değeri puan türüne sahip olması gerekir.

(4) Öğrencinin kabul edildiği programdaki intibakına ABD/ASD başkanlığının önerisi
ile EYK tarafından karar verilir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10- (1) Kayıt hakkı kazanan adaylar lisansüstü eğitim-öğretim akademik tak-

viminde belirtilen kesin kayıt yaptırma tarihleri içinde istenen belgelerle başvurarak kesin ka-
yıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anla-
şılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu
öğrencilere verilen belgelerin diploma dâhil tümü iptal edilir ve haklarında kanuni işlem baş-
latılır.

Kayıt yenileme
MADDE 11- (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için ala-

cağı ve danışmanın da uygun göreceği dersleri seçerek kaydını yenilemek zorundadır.
(2) Öğrencinin alacağı dersler, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer

üniversitelerin enstitülerinde açılacak dersler arasından ya da aynı üniversitenin farklı enstitüleri
arasında açılacak derslerden en fazla iki ders olmak üzere seçilebilir.

(3) Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez, teze
geçemez; dönem sınavlarına, ayrıca tez savunma, tez önerisi savunma, doktora yeterlik sınav-
larına ve tez izleme komitesi toplantısına giremezler. Mezuniyet işlemleri yapılamaz ve diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kaydını yenilemediği süre, bu Yönetme-
likte lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır.

(4) Lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin sonunda mezun olamayan öğren-
cilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihleri içinde mazereti nedeniyle ka-
yıt yenileyemeyen öğrenci, Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim akademik takviminde be-
lirtilen mazeret kaydı başvuru tarihlerinde mazeretini belirten belgelerle birlikte OBİS’e baş-
vurur. Öğrencinin yaptığı başvuru ABD tarafından enstitü müdürlüğüne iletilir ve mazereti
EYK tarafından uygun görülen öğrencinin kaydı, ABD başkanlığı tarafından akademik tak-
vimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sürede de kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda ders-
lere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumda geçen süreler azami süreye
dâhil edilir.

(6) Zamanında kayıt yenileyen öğrenci ders değişikliğini akademik takvimde belirtilen
ekle-sil haftasında EYK kararı olmadan danışmanın onayı ile yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 12- (1) Eğitim-öğretim programları güz ve bahar yarıyılı esasına göre düzen-

lenir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve yaz okulu sonu sınavından
ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sınavı ve yaz okulu sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin
en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Öğretim programlarındaki derslerin AKTS kredilerinin en az %25’i seçmeli ders-
lerden oluşur. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders-
lerin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(3) Öğretim programındaki değişiklikler yılda bir kez ABD kurulunun önerisi, EK Ka-
rarı ve Senatonun onayı ile yapılır.

(4) Sınavlarda tam puan 100’dür. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uy-
gulamalı yapılabilir. Sınav sonuçlarının OBİS girişi Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim
akademik takviminde belirtilen sınav bitiş tarihleri dikkate alınarak, OBİS’te ilan edilen not
girişi bitiş tarihine kadar dersi veren öğretim üyesi tarafından tamamlanır. Başarı notu; ara
sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavı notunun %60’ının top-
lanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl so-
nu/bütünleme/yaz okulu sonu sınavından alınan puanın yüksek lisans için en az 70 puan, dok-
tora için en az 75 puan olması gerekir. Enstitülerde öğretim dili Türkçe olan programlarda ya-
bancı uyruklu öğrenciler için ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile tez/sanat ça-
lışması İngilizce olarak yazılabilir.

(5) Lisansüstü programlardaki seminer, tez öneri savunması, doktora yeterlik, TİK top-
lantıları, tez savunma sınavları ve benzeri uygulamalar yüz yüze ya da kayıt altına alınmak
şartıyla çevrimiçi (online) olarak uzaktan da yapılabilir.

(6) Yapılan sınavların değerlendirilmelerine ilişkin tablo ve açıklamalar aşağıda belir-
tilmiştir.

a) Lisansüstü programlardaki sınavlara ilişkin puan, harf ve değerlendirmeyi gösteren
tablo aşağıdaki şekildedir:
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b) Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar ortalama hesaplarına katılmaz.
1) G/K (Geçer/Kalır): G (Geçer) notu, bir dersi başarıyla tamamlamış olanlara; K (Kalır)

notu ise o dersten başarısız olanlara verilen nottur. G/K not sistemi; tez çalışması, uzmanlık
alan dersi, dönem projesi veya seminer gibi başarı için belli bir oranda devamın yeterli olduğu
ve başarı seviyesini kademelendirmenin zor olduğu derslere uygulanır. G notu ile geçilen ders-
ler not yükseltmek için tekrar alınamaz.

2) S (Süren): Dönem için kaydı yapılmış ancak henüz notlandırılmamış dersler ile bir-
den fazla yarıyıl süren derslere yarıyıl sonunda verilen nottur ve ortalama hesabına katılmaz.

3) M (Muaf): Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edi-
len dersler için ve ilgili ABD tarafından muaf tutulan dersler için verilir.

4) Ç (Çekilme) notu: Üniversiteden ayrılmak zorunda kalan ya da fazladan aldığı seç-
meli derslerden vazgeçmek isteyen öğrencilerin, en geç dersin alındığı akademik dönemin ilk
yedinci haftasının son iş gününe kadar başvurusu ve birimin ilgili kurulunun kararıyla verilen
nottur. Ç notu verilen dersler, alınmamış sayılır ve öğrenci not durum çizelgesinde yer almaz.
Öğrenciler lisansüstü eğitimleri süresince en fazla bir defa Ç notu talebinde bulunabilirler.

Notlarda maddi hata ve sınav notuna itiraz
MADDE 13- (1) Lisansüstü programlarda sınavlara itiraz, sonuç açıklama tarihinden

itibaren bir hafta içinde ABD/enstitüye öğrencinin yazılı talebi ile yapılır. İlgili öğretim üyeleri
itiraz edilen sınav evraklarını tekrar inceleyerek itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç
yedi gün içinde değerlendirdiği sınav evrakını ve sınav sonucu ile ilgili raporunu ABD baş-
kanlığından üst yazı ile birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. İtiraz eden öğrencinin
sınav notuna veya sınav başarı durumuna ilişkin herhangi bir hatanın olması halinde düzeltme
işlemi, ilgili öğretim üyesi/üyeleri ve ABD/ASD başkanlığının değerlendirmesi üzerine, EYK
kararı ile yapılır.

Not ortalaması
MADDE 14- (1) GANO’nun hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son

not dikkate alınır.
Ders saydırma
MADDE 15- (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan ba-

şarılı olduğu dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin kre-
diye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği ABD/ASD’nin teklifi ve EYK’nın kararı
ile belirlenir. Ancak, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için dersin kredisi başına
düşen ikinci öğretim ücretinin ödenmesi durumunda ders saydırma işlemi yapılır.

(2) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sa-
yılan krediler, doktora veya sanatta yeterlik programına sayılmaz.

(3) İkili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler çerçevesinde, belli bir
süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü öğrencilerin, başarılı oldukları
derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması,
bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ABD/ASD başkanlığı ve ilgili EYK
kararları ile değerlendirilir.

(4) Bunun dışında lisansüstü öğrencilerinin, her yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, yurt
dışında kaldıkları sürelerin öğrenim süresine sayılması, lisansüstü öğrenim harçları, derslere
kayıt, öğrenci belgesi, transkript verilmesi, giden öğrencilerin sağlık sorunları ve benzeri ko-
nularda yine ikili anlaşma ve ilkeler kapsamındaki hükümler uygulanır.

(5) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen öğrenci-
lerin işlemleri de, anlaşma hükümleri ve uluslararası ilişkilerin gerektirdiği ilkelerle yürütülür.

İlişik kesme ve kayıt silme
MADDE 16- (1) Yerleştiği programın azami süresi içinde eğitimlerini tamamlayama-

yan veya bu Yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin 20/4/2016 tarihli

30 Ekim 2022 – Sayı : 31998                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hü-
kümlerine göre ilgili enstitü tarafından ilişikleri kesilir.

(2) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçesi ile ABD’ye başvurur.
Öğrencinin yaptığı başvuru ABD tarafından enstitüye iletilir ve EYK kararıyla öğrencinin kaydı
silinir. Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt
sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Kayıt dondurma
MADDE 17- (1) Öğrenci, kayıt dondurma işlemleri için mazeretine ilişkin belge ile

en geç lisansüstü akademik takviminde yer alan ekle-sil tarihleri sonuna kadar ABD’ye baş-
vurur. Öğrencinin yaptığı başvuru ABD tarafından enstitü müdürlüğüne iletilir ve EYK kara-
rıyla öğrencinin kaydı dondurulur. Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma başvuruları bu sü-
renin dışındadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılacak
kayıt dondurma başvurularında, kayıt yenileme işleminin gerçekleştirilmiş olması şarttır. Kayıt
yenileme tarihinden itibaren yapılan kayıt dondurma başvurularında ödenmiş olan katkı payı
ve öğrenim ücreti iade edilmez.

(2) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve geçerli nedenler
şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan
sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Öğrencinin tutukluluk hali.
c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.
ç) Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla eğitime ara verilmesi.
d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.
e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı

halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek
zorunda kaldığını belgelemesi.

f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması
koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitimine devam edememesi.

g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki
hallerin bulunması.

ğ) Bu fıkrada sayılan durumlar dışında, EYK’nın mazeret olarak kabul edeceği diğer
hallerin ortaya çıkması.

(3) EYK; birinci fıkrada belirtilen mazeretlere bağlı olarak, eğitimi aksayan ya da ak-
sayacak olan bir öğrenciye, kayıt dondurma izni verebilir.

(4) Öğrenciye verilen toplam kayıt dondurma süresi öğrenim süresinin yarısından fazla
olamaz.

(5) Kayıt dondurma süresi başvuru yapılan eğitim-öğretim yılı akademik takvimi dışına
çıkamaz.

(6) Kayıt dondurulan yarıyıl/yarıyıllar azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci,
kayıt dondurma süresi sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Ders tekrarı
MADDE 18- (1) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu veya seçmeli dersi öncelikle tek-

rarlamak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda, ABD
kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile öğrenci bu dersin yerine belirlenen başka bir seçmeli
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dersi almak zorundadır. Dersten başarısızlık durumu, devamsızlıktan kaynaklanmış ise tekrar
edilen derse devam zorunludur. Dersten başarısızlık durumu, sınav başarı notundan kaynak-
lanmış ise tekrar edilen derse devam zorunlu olmayıp öğrenci derse kaydolmak şartıyla dersin
sınavlarına girer. Tekrarlanmış olan dersin AKTS ve ulusal kredisi, ilgili yarıyılda alınması ge-
reken derslerin toplam AKTS ve ulusal kredisi içinde değerlendirilmez.

(2) Öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tek-
rarlayabilir.

Yaz okulu açılması
MADDE 19- (1) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi
MADDE 20- (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim lisansüstü programı olarak
da açılabilir. Lisansüstü programlarda dersler; yüz yüze, uzaktan veya karma eğitim şeklinde
yürütülebilir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişler, 6 ncı maddedeki
şartları sağlamak kaydıyla öğrencinin başvurusu, ABD/ASD kurul önerisi ve EYK kararı ile
yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

Ders ve kredi yükü
MADDE 22- (1) Tezli yüksek lisans programı, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kre-

disinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ile uzmanlık alan dersi ve
tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60
AKTS kredisi de tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinden oluşur.

(2) Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersinin ulusal kredisi yoktur. Bu
dersler, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Yüksek lisans programı öğrencileri, bilimsel hazırlık programı dışında lisans prog-
ramından ders alamazlar.

Süre
MADDE 23- (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. Kayıt dondurma dışında, öğrencinin kayıt yenilemediği tüm yarıyıllar azami sü-
renin içindedir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve ders dağılımı
MADDE 24- (1) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, yürüteceği tez çalışması

ve buna yönelik uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve kayıt işlemleri, ABD/ASD kurulunun
önerisi ve EYK kararı ile atanan danışman tarafından yürütülür.

(2) ABD/ASD; öğretim üyelerine ders dağılımının yapılmasında, öğrencilere danışman
atanmasında veya bunların geri alınmasında, danışman değişikliği yapılmasında EYK’ya öne-
ride bulunur. EYK, usulde herhangi bir aykırılık olmadığı takdirde bu teklifleri onaylar. An-
cak;
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a) Hukuki uzlaşmazlık durumlarında,
b) ABD/ASD öğretim üyeleri/öğrencilerden gelen itirazlar üzerine,
c) Mücbir sebep durumlarında,
EYK resen takdir hakkını kullanabilir.
(3) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD ku-

rulunun teklifi, EYK’nın kararı ile öğrencinin kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ABD/ASD başkanı yürütür. Danışman, ABD/ASD
kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile Üniversitenin ilgili diğer birimlerindeki öğretim
üyeleri arasından da atanabilir.

(4) Tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci da-
nışman atanabilir. İkinci danışmanlar, Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından
da atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden
atanabilir. İkinci tez danışmanı; danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK ka-
rarına göre atanır.

(5) Danışman değişikliği, istifa, kamu/öğretim üyeliğinden ihraç, emeklilik, ölüm gibi
zorunlu haller dışında, öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin
danışmanlığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK
kararı ile yapılabilir. Danışman, tez önerisinin EYK tarafından kabulünden itibaren tez danış-
manı olarak atanır. Kurum değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan
danışmanlıkları istemeleri halinde, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla süreç ta-
mamlanıncaya kadar ücret almadan devam eder.

(6) Tez danışmanı, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğren-
ciler için diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersini açar. Tez danış-
manı, kadrosunun bulunduğu ABD/ASD’den farklı bir programda kayıtlı öğrencinin danış-
manlığını yapıyor ise öğrencinin bulunduğu ABD/ASD’de uzmanlık alan dersini açar.

(7) Tezli yüksek lisans programında öğrenci, en az yedi ders, 21 ulusal kredi, 60 AKTS
ve seminer dersini azami dört yarıyılda başarmak zorundadır. Öğrenci derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda en geç akademik takvimde belirtilen tarihe ka-
dar danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ABD kurul kararı ile enstitüye önerir. Tez
danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa
ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 25- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini tez sa-
vunma jürisi önünde sözlü olarak savunur. Tez savunması azami süre sonuna kadar lisansüstü
akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılır.

(2) Yüksek lisans tez savunmasından önce veya üç aylık düzeltme verilen tez düzeltme
savunmasından önce öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım
kurallarına uygun olduğunu belirten tez kontrol beyan listesini, tez savunma jüri öneri formunu
ABD/ASD kurul kararı ile birlikte enstitüye gönderir. Öğrenci, intihal programından alınan
tez çalışması orijinallik raporunun enstitü tarafından alınabilmesi için ilgili tezi elektronik or-
tamda enstitüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu
alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti ha-
linde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, enstitü ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK ona-
yı ile belirlenir. Jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri başka bir yükseköğ-
retim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak üzere üç ya da beş asıl öğretim üyesinden ve
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biri başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak üzere iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması halinde ikinci tez danışmanı varsa
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci, tez savunma ya da tez düzeltme savunmasının tarihinden bir ay önce ta-
mamladığı tezini danışmanına ve tez savunma jüri üyelerine gönderir. Jüri üyesi tezin kendisine
teslim edilmesinden sonra tez değerlendirme raporunu hazırlar. Tez jürisi, ABD kurulunun
önerdiği ve EYK’nın onayladığı tarihte öğrenciyi sözlü tez savunmasına alır.

(5) Tez savunmasının yeri ve tarihi, ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
belirlenir. Tez savunmasında jüri bir başkan seçer. Tez savunması, öğrencinin tez çalışmasını
sunması ile bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tezin savunma süresi en az 45 da-
kika, en fazla 90 dakikadır. Tez savunması, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile
kayıt altına alınmak şartı ile çevrimiçi (online) olarak uzaktan da yapılabilir. Tez savunma kaydı
sınav tarihini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye iletilir.

(6) Tez savunması; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açıktır.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ABD/ASD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Danışman, üst yazı ile tez dü-
zeltme savunma jüri öneri formunu ve orijinallik raporu alınabilmesi için düzeltme yapılan
tezi, elektronik ortamda sınav tarihinden bir ay önce enstitüye iletir. Öğrencinin tez düzeltme
savunmasına girebilmesi için tez çalışmasında gerçek bir intihalin tespit edilmemiş olması ge-
rekir. Bu şartları sağlayan öğrenci tez savunma sınavında görevlendirilen aynı jüri önünde
tezini yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğ-
rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen veya tez düzeltme savunmasında başarısız olan öğrencinin talepte
bulunması halinde, ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gereken koşulları

sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin orijinal, ciltlenmiş en az üç adet kopyasını ve tezin
PDF formatında kaydedilmiş iki adet CD’sini tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrenci-
sinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir. EYK, gerekçeli öneri ile talep edilmesi 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 Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye; YÖK tarafından onaylanan
ABD/ASD’deki programın adının yer alacağı, Rektör ve müdürünün imzasının yer aldığı tezli
yüksek lisans diploması verilir. Tez savunma jürisi tarafından başarılı kabul edilen öğrenci, te-
zinin ciltlenmiş halini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihi başladıktan sonra
enstitüye teslim ederse, öğrencinin mezuniyet işlemleri devam ettiği için yeni dönemin katkı
payı ve öğrenim ücretini yatırmak zorundadır. Kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılan me-
zuniyet işlemlerinde ödenmiş olan katkı payı ve öğrenim ücreti iade edilmez.
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(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 27- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Ders ve kredi yükü
MADDE 28- (1) Tezsiz yüksek lisans programı en az on ders, 30 ulusal kredi, 60 AKTS

ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersinin ulusal kredisi yoktur. Başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bilimsel hazırlık programı dışında lisans
programından ders alamazlar.

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

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütü-
lebilir.

Süre
MADDE 29- (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.

Danışman atanması
MADDE 30- (1) Tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için ABD/ASD baş-

kanlığı önerisi ve EYK kararı ile ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde da-
nışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip
doktoralı bir öğretim elemanı birinci yarıyılın başında belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

YÖK tarafından onaylanan ABD/ASD’deki programın adının yer alacağı, Rektör ve enstitü
müdürünün imzasının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari ko-
şulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili ABD/ASD kurulunun görüşü ve EYK
kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 32- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 33- (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.

Ders ve kredi yükü
MADDE 34- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için ABD’nin doktora öğretim programında yer alan en az yedi ders, 21 ulusal kredi,
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seminer dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 240 AKTS kredisinden
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 ulusal kredilik on dört ders,
seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kre-
disinden oluşur. Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur.
Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler,
ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilen
doktora derslerinden en fazla iki; doktora programlarına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğ-
renciler ise en fazla dört ders seçebilirler.

(3) Doktora programı öğrencileri, bilimsel hazırlık programı dışında yüksek lisans prog-
ramından ders alamazlar.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 35- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer derslerini başarıyla ta-
mamlamanın 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 seminer ders-
lerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve seminer derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora
tezinde başarılı olamayanlara, talepte bulunmaları halinde ABD/ASD’nin ilgili bir tezsiz yüksek
lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve ders dağılımı
MADDE 36- (1) Danışman, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır.

ABD/ASD’de görevli öğretim üyeleri arasından ilgili ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK
kararı ile kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Danışman atanıncaya kadar
bu görevi ABD/ASD başkanı yürütür. ABD/ASD; öğretim üyelerine ders dağılımının yapıl-
masında, öğrencilere danışman atanmasında veya bunların geri alınmasında, danışman deği-
şikliği yapılmasında EYK’ya öneride bulunur. EYK, usulde herhangi bir aykırılık olmadığı
takdirde bu teklifleri onaylar. Ancak;

a) Hukuki uzlaşmazlık durumlarında,
b) ABD/ASD öğretim üyeleri/öğrencilerden gelen itirazlar üzerine,
c) Mücbir sebep durumlarında,
EYK resen takdir hakkını kullanabilir.
(2) Doktora programında belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-

linde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak
seçilebilir. Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi
anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başa-
rıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üni-
versite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı;
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danışmanın isteği, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla atanır. Kurum değiştiren
veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde
ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla süreç tamamlanıncaya kadar ücret almadan
devam eder.

(3) Öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı
vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek, ge-
rektiğinde ABD ve enstitü ile ilişkilerinde yönlendirme yapmak ve diğer akademik problem-
leriyle ilgilenmek danışmanın yükümlülüğündedir. Danışman değişikliği; istifa, kamu/öğretim
üyeliğinden ihraç, emeklilik, ölüm gibi zorunlu haller dışında, öğrencinin danışman değişikliği
istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte
ABD/ASD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile yapılabilir.

(4) Tez danışmanı, tez önerisinin EYK tarafından kabul edilmesinden itibaren atanır.
Tez danışmanı, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanı olduğu öğrenciler için
diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açar. Tez danışmanı, kadro-
sunun bulunduğu ABD/ASD’den farklı bir programda kayıtlı öğrencinin danışmanlığını yapı-
yor ise öğrencinin bulunduğu ABD/ASD’de uzmanlık alan dersini açar. Her öğrenci, açılan
uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, EK tarafından
kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 37- (1) Yeterlik sınavı; derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin, ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan öğrenci altı ay içinde
yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en
geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın so-
nuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavına bu süreler içinde girmeyen
öğrenci başarısız olarak kabul edilir. Yeterlik sınav jürisi, DYK’nın önerisi ve EYK’nın onayı
ile oluşturulur.

(2) Yeterlik sınavları ABD/ASD kurulunca önerilen ve EYK tarafından görevlendirilen
beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bir öğretim üyesi birden fazla DYK’da
yer alabilir. DYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla sınav jürileri kurar. Doktora yeterlik sınavı jüri üyelerinden biri öğrencinin danışmanı,
en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl öğretim üyesinden ve
biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Yeterlik sınavı toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da
100 tam puan üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğ-
rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğ-
rencinin talebi halinde lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.
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(5) Doktora yeterlik sınav jürisi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile toplam ulusal kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Doktora yeterlik sınav jürisinin öğrenciye ders alma önerisi
yaptığı durumda, öğrenci önerilen dersleri alıp başarılı olduktan sonra en geç bir ay içinde tez
önerisi savunmasına girmek zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 38- (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili

ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile TİK oluşturulur.
(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te danışmandan başka ABD/ASD içinden

ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı
isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve
EYK kararıyla üyelerde değişiklikler yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı

ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili
yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savun-
manın tarihi, yeri, saati ve yapılma şekli TİK tarafından belirlenir. TİK tarafından kabul edilen
tez önerisi, ABD tarafından en geç lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ensti-
tüye iletilir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu, etik kurul onayı
gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

(2) TİK; öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğun-
lukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde
salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde
tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. TİK toplantısı tarihi, saati ve yapılma
şekli TİK tarafından belirlenir ve ABD başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Öğrenci, top-
lantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla be-
lirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğren-
cinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 40- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tara-

fından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur. Tez savunması, azami süre sonuna kadar lisansüstü akademik takvimde belirtilen tarih
aralıklarında yapılmalıdır.
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(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin yazım kurallarına
uygun olduğunu belirten tez kontrol beyan listesini, tez savunma jüri önerisini ABD/ASD kurul
kararı ile birlikte enstitüye gönderir. Öğrenci, intihal programından alınan tez çalışması oriji-
nallik raporunun enstitü tarafından alınabilmesi için ilgili tezi elektronik ortamda enstitüye
gönderir. 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 EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile

görevlendirilir. Jüri üyelerinden üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyesi
ve en az iki öğretim üyesi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil
beş asıl öğretim üyesinden ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, ABD kurulunun önerdiği ve EYK’nın onayladığı tarihte öğrenciyi sözlü
tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Tez savunmasının yeri ve
tarihi ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Jüri, içinden seçtiği bir başkanın
yönetiminde savunmayı yürütür. Tezin savunma süresi en az 45 dakika, en fazla 120 dakikadır.
Tez savunması, ABD/ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile kayıt altına alınmak şartı ile
çevrimiçi (online) olarak yapılabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri tarafından tezi kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite 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. Tezde başarılı olamayan öğrencilere,
ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri halinde tezsiz yüksek li-
sans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 41- (1) Doktora programında tez savunmasında başarılı olan, tezli yüksek li-

sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için en az 240 AKTS; lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için en az 300 AKTS kredisini ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan
öğrenciler, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin PDF formatında kaydedilmiş
iki adet CD’sini tez savunması giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin
nüshalarını ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tezi EYK tarafından şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması al-
maya hak kazanır. EYK, başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci; koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(3) Doktora programını tamamlayan öğrenciye; YÖK tarafından onaylanan
ABD/ASD’deki programın adının yer alacağı, Rektör ve müdürün imzasının yer aldığı doktora
diploması verilir. Tez savunma jürisi tarafından başarılı kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş
halini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihi başladıktan sonra enstitüye teslim
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ederse, öğrencinin mezuniyet işlemleri devam ettiği için yeni dönemin katkı payı ve öğrenim
ücretini yatırmak zorundadır. Kayıt yenileme tarihinden itibaren yapılan mezuniyet işlemlerinde
ödenen katkı payı ve öğrenim ücreti iade edilmez.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gön-
derilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç
MADDE 42- (1) Sanatta yeterlik çalışmasının amacı; özgün ve nitelikli bir sanat ese-

rinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir üretkenlik ve uygulama
sergilemeye yönelik doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) YÖK tarafından açılması uygun bulunan sanatta yeterlik programlarına başvuru ka-
bul edilir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 43- (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler

için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az 21 ulusal kredilik en az yedi ders ve
uygulamaları, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam 240 AKTS kredisinden; lisans
derecesiyle kabul edilen öğrenciler için de 42 ulusal kredilik on dört dersten az olmamak koşulu
ile yeterlik sınavı, tez önerisi ile uzmanlık alan dersi ile tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaları kapsayan toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersleri, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının ulusal kredisi yoktur. Ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik öğrencilerinin aldıkları enstitü ortak
seçmeli derslerinin kredileri sanatta yeterlik kredisine ve not ortalamasına dâhil edilmez.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört lisansüstü dersini ilgili ABD/ASD başkanlığının öne-
risi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilen derslerden seçebilir.

Süre
MADDE 44- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta ge-

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara, ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talep
edilmesi halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 45- (1) ASD başkanlığı; her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez,

sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Üniversite kadro-
sundaki öğretim üyeleri arasından atar veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen bir öğretim
görevlisini, öğrencinin görüşünü de alarak kayıt tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
ilgili enstitüye önerir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, kon-
ser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans
tezi yönetmiş olması gerekir. Danışman önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Sanatta yeterlik ça-
lışmasının niteliğinden dolayı gerekli hallerde ikinci danışman da atanabilir. İkinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de ola-
bilir. Yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları is-
terlerse süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(2) Danışman tez önerisinin EYK tarafından kabulünden itibaren danışmanı olduğu öğ-
renciler için tüm diğer akademik ve idari görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi adlı bir
ders açar. Öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Tez savunmasında başarılı
bulunan öğrencinin uzmanlık alan dersi de sona erer.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 46- (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından belir-
lenen esaslara uygun olarak yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini azami sürenin so-
nuna kadar jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve tez
çalışması orijinallik raporu ile tezi ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile görevlendirilir. Jüri üyelerinden en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere
danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir.

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

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu ka-
rar, ASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite 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
ABD/ASD’de ilgili bir tezsiz yüksek lisans programı var ise talepleri halinde 25 inci maddenin
dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması
MADDE 47- (1) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile başlayan,

tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyeti için gerekli en az 240 AKTS kredisi koşulunu
sağlayan; sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile başlayan ve mezuniyeti için gerekli
en az 300 AKTS kredisi koşulunu sağlayan öğrenciye ASD’deki programın YÖK tarafından
onaylanmış adının yer alacağı, Rektör ve müdürün imzasını taşıyan bir diploma verilir. Mezu-
niyet 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 tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik dip-
loması almaya hak kazanır. EYK, 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 Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ağırlıklı not ortalaması
MADDE 48- (1) Not ortalaması, AKTS kredisi ağırlıklı olarak hesaplanır. AKTS kre-

disi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS kredisinin başarı
notu ile çarpımları toplamının AKTS kredisi toplamına bölünmesi ile bulunur.

Disiplin
MADDE 49- (1) Lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Telif ücreti
MADDE 50- (1) Tezlerin enstitü tarafından kısmen veya tamamen yayımlanması ha-

linde telif ücreti ödenmez.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato kararları

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52- (1) 29/11/2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ad-

nan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci
cümlesi uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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İstanbul Teknik Üniversitesinden:
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İTÜ-TUSAŞ HAVA ARAÇLARI

MÜKEMMELİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-TUSAŞ Ha-

va Araçları Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

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

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-TUSAŞ Hava Araç-

ları Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne-

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

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-TUSAŞ Hava Araçları Mükemmeliyet

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) TUSAŞ: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hava ve uzay araçlarına ait farklı disiplinlerde, yenilikçi Ar-Ge ve bilgi kapasitesi

oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek.

b) Hava araçlarının farklı disiplinlerindeki Ar-Ge çalışmalarını ülke yararına yüksek

teknoloji çıktılarına dönüştürerek ülkenin bilim ve teknoloji alanında rekabetçi gücünü artır-

mak.

c) Güçlü bir Üniversite-sanayi iş birliği ekosistemi oluşturarak yüksek teknolojili ürün-

ler geliştirmek, yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak.
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ç) Milli havacılık sektöründe yüksek seviyede ihtiyaç duyulan donanım ve yetkinlik
sahibi insan ve iş gücünü, araştırmacıları, mühendisleri eğiterek Üniversiteye ve TUSAŞ’a en-
tegre etmek, bu amaca yönelik eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini yürütmek.

d) Hava araçları alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini oluşturmak, ortak projeler
yürüterek ülkeye fayda sağlayacak sürdürülebilir gelişimi mümkün kılacak ilgili araştırma, ge-
liştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uçak, helikopter gibi hava araçlarının aerodinamik, performans, yapı ve malzeme,

kontrol ve aviyonik, itki, sistem ve sistem entegrasyonu gibi çeşitli alanlarında Ar-Ge çalış-
maları yapmak, ürüne yönelik hedeflenen farklı teknolojik hazırlık seviyelerindeki çalışmaları
gerçekleştirmek, bazı ürünler için sertifikasyon süreci de dahil olmak üzere bütün aşamaların
gerçekleştirildiği çözümler sunmak.

b) İTÜ-TUSAŞ iş birliğiyle hava araçları ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama
projeleri geliştirmek, bunları ulusal veya uluslararası destekleyici kurum ve kuruluşlara sunmak
ve gerçekleştirmek.

c) Hava araçlarının çeşitli disiplinlerinde TUSAŞ’ın ihtiyaç duyduğu yöntemleri geliş-
tirmek, bu amaçla gerekli test kampanyalarını organize ederek gerçekleştirmek ve belgelen-
dirmek.

ç) Hava araçlarının çeşitli disiplinlerinde TUSAŞ’ın ihtiyaç duyduğu yazılımları geliş-
tirmek, kullanıcı ara yüzlerini oluşturmak, gizlilikle ilgili gerekli tedbirleri alarak ticarileşmesi
için gerekli çalışmaları yapmak, böylece yazılım konusundaki dışa bağımlılığı ortadan kaldır-
mak veya azaltmak.

d) Merkezde yürütülecek hava-uzay araçları ile ilgili araştırma ve test çalışmalarında
TUSAŞ’ın ve Üniversitenin altyapısının birlikte kullanılması için ara yüz görevi üstlenmek.

e) Hava ve uzay araçları konusunda yürütülen lisansüstü ve lisans tez çalışmaları için
gerekli altyapı, donanım ve test imkanlarını Merkezin ve TUSAŞ’ın imkanları dahilinde sun-
mak.

f) Yurt dışından hava ve uzay araçları ile ilgili konularda uzman, yetkin araştırmacı ve
akademisyenlerin uzun veya kısa süreli istihdamı ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak ve
bu girişimlerin finansmanı için Üniversite, TUSAŞ ve kamu kaynaklarının kullanılması ile
ilgili çalışmalar yapmak.

g) Hava ve uzay araçları alanında yurt içi ve yurt dışı uzman araştırmacı ve akademis-
yenlerin Merkezde kısa süreli kurs ve seminer vermesini sağlamak, bunun için gerekli girişim
ve organizasyonu yapmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarında uluslararası ve ulusal konferans, kongre ve çalıştaylar
düzenleyerek bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak.

h) Merkezde Üniversite öğrencileri için kısa veya uzun süreli staj imkanı oluşturmak.
ı) Merkezde yürütülecek araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarında eğitim ve

çeşitli etkinliklerde Üniversite ve TUSAŞ araştırmacı ve mühendislerinin birlikte çalışacakları
bir ortam sağlamak.

i) Merkezde yapılan çalışmalar hakkında gizlilik kurallarını ihlal etmeden, makale, bil-
diri, rapor, el kitabı, kitap ve benzeri yayınlar çıkarmak, patente konu olabilecek araştırma çık-
tıları için gerekli çalışma ve başvuruları yapmak.

30 Ekim 2022 – Sayı : 31998                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili konularda araş-

tırmalar yapan Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Sü-
resi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Aynı öğretim üyesi arka arkaya iki dönemden
fazla Müdür olarak görevlendirilemez. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunama-
ması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki ça-
lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumlu-
dur.

(2) Merkezde görevli öğretim üyeleri veya görevlileri arasından iki kişi Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yar-
dımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulunma-
ması durumunda kendisine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

bu toplantıların gündemlerini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amaçları

ve faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitede araştırmalar yapan tam zamanlı çalışan öğ-
retim üyeleri veya görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere
toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir kere üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oylamalarda
eşitlik olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak sayılır. Müdür, gerekli durumlarda Yö-
netim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık
tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektöre iletilir.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998



Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar al-

mak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin tavsiyelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini

vermek, TUSAŞ Genel Müdürlüğünün de görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Proje, araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idarî plan ve programını hazırlamak ve değerlen-

dirmek üzere TUSAŞ Genel Müdürlüğünün görüşüyle birlikte Rektöre sunmak.

f) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda

çalışan, bu konularda Merkeze katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim üyeleri veya görev-

lileri ile istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite öğretim üyeleri, kamu kurumları veya

özel sektör kuruluşları temsilcileri ve bağımsız araştırmacılar arasından Yönetim Kurulunca

önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üye-

lerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden

ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendiri-

lir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel araştırma projelerini ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek

Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez çalışmalarına bilimsel ve idari açıdan önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

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

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

30 Ekim 2022 – Sayı : 31998                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Kocaeli Üniversitesinden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÖNLİSANS-LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/7/2006 tarihli ve 26227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53- (1) Öğrencilerin, aldıkları her ders için yarıyıl/yıl sonu notu 100 puan
üzerinden hesaplanır. Bu not, başarı notunun değerlendirilmesi konusunda Senato tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre ÖBS tarafından harf notuna dönüştürülür.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen başarı notları dışında başka bir başarı notu kullanılamaz.
Başarı notları ve bunlara karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FD 0,50
FF 0,00
D 0,00
N 0,00
E
G
K
S

(3) İkinci fıkrada belirtilen harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersten başarılı; (DD), (FD), (FF), (D), (N) ve (K) başarı notu alan öğrenci ise ilgili dersten
başarısız sayılır.

b) Öğrencinin bir dersten (DC) harf notu alması halinde bu dersin başarılı sayılıp sa-
yılmamasına ilgili yarıyıl sonunda, yıllık program uygulayan akademik birimlerde ise ilgili yıl
sonunda karar verilir. Bu karar verilirken, öğrencinin ilgili yarıyıl/yıl sonu AGNO’suna bakılır.
Yarıyıl/yıl sonu AGNO’su 2,00 ve üzerinde ise öğrenci bu dersten başarılı sayılır. Aksi durumda
öğrenci bu dersten başarısız sayılır ve öğrenci tekrar eden yarıyıl/yıllarda bu dersi almak zo-
rundadır.

c) Devam koşullarını sağlamayan öğrencilere (D) harf notu verilir.
ç) Yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile diğer değerlendirmelere girmeyen öğ-

rencilere (E) harf notu verilir.
d) (E) harf notu ilgili dönem sonunda (N) harf notuna otomatik olarak dönüşür.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998



e) Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olan öğrencilere
(G) harf notu verilir.

f) Not ortalamasına girmeyen eğitim-öğretim çalışmalarında başarılı olamayan öğren-
cilere (K) harf notu verilir.

g) Süren çalışmanın ölçme ve değerlendirilmesi sürecinde (S) harf notu verilir. En geç
yarıyıl/yıl sonu değerlendirme dönemi sonunda başarı notuna çevrilir.

(4) AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarı notu (DC) harf notundan
düşük olmayan bir öğrenci danışmanının onayıyla üst dönemlerden ders alabilir.

(5) Öğrenci değişimi, yatay ve dikey geçiş gibi nedenlerle öğrencilerin sunacakları not-
ların bu Yönetmelikteki harf notlarına dönüştürülmesi, Senato tarafından belirlenen esaslar
çerçevesince ilgili bölümün intibak komisyonu tarafından yapılır ve ilgili akademik birimin
yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü, 55 inci, 56 ncı ve 59 uncu maddeleri yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının eğitim ve öğretim ile ilgili
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ensti-

tüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili 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) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrencilere ders seçimi ve tez çalışmalarında rehberlik

eden, anabilim dalınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Enstitü: Yüksek İhtisas Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüyü

oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürün

göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,
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f) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, eserlerini veya yayınlarını bi-
limsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göster-
meyi,

g) Müdür: Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,
ğ) Mütevelli Heyeti: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Programın açılması ve esaslar
MADDE 5- (1) Enstitüde, ilgili anabilim dalının başvurusu, Enstitü Kurulunun önerisi,

Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yeni program açılabilir.
(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak öğretim faaliyetleri planlanıp yürütüldüğü, uzaktan
eğitim şeklinde gerçekleştirilen yüksek lisans programları açılabilir. Bu programların açılması
ve yürütülmesinde YÖK tarafından belirlenen şartlar geçerlidir.

(3) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile yurt içi veya yurt
dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar yürütülebilir.

(4) Anabilim dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara gi-
riş ve mezuniyet koşulları, programların içeriği, zorunlu ve seçmeli dersleri, dersleri verecek
öğretim üyeleri, derslerin kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim dallarının teklifi,
Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

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

(6) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak; anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü
Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile bir kısım dersler İngilizce veya YÖK tarafından onay-
lanan bir yabancı dilde verilebilir.

(7) Derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir. Ödev ve benzeri çalışmaların
yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının
kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile proje, tez, raporlar ve seminerlerin yabancı dilde ha-
zırlanması istenebilir.

(8) Yabancı uyruklu adayların, Türkçe düzeylerini belirlemek üzere, kendilerinin baş-
vuracağı, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan
Türkçe yeterlik sınavına girmeleri gereklidir. Türkçe düzeyi en az B2 olan öğrenciler lisansüstü
eğitimlerine doğrudan başlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler ise, TÖMER
merkezlerinden yeterliklerini belgeledikten sonra en fazla 1 yıl içinde lisansüstü eğitimlerine
başlarlar.

Başvuru ve kabul
MADDE 6- (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşul-

ları ve ilgili konular, her dönem başlangıcından önce anabilim dalı başkanlığının önerisi, Yö-
netim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların başvurdukları puan
türünde 55 puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tara-
fından kabul edilen uluslararası sınavlardan Senato tarafından taban puanları belirlenen standart
puana sahip olmaları gerekmektedir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.
(4) Doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzman-

lık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı
aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı 70 olarak kabul edilerek değerlendirmeye katılır.

(5) Lisansüstü programlara yapılan başvuruları değerlendirmek için ilgili anabilim dalı
başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu, en az üç, en fazla
beş asıl ve iki yedek üyeden oluşacak şekilde jüri kurar. Bir anabilim dalı yürütülen farklı li-
sansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(6) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES, temel tıp ya da muadil
puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ile sınav ve/veya mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek
genel başarı notu hesaplanır. Buna göre genel başarı notu ALES, temel tıp veya muadil puanın
%50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ile sınav ve/veya mülakat notunun %30’u top-
lanıp 100 puan üzerinden ifade edilir. Sınav ve/veya mülakata girmeyen aday başarısız sayılır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda lisans genel not ortalamasının
%50’si ile sınav ve/veya mülakat notunun %50’si toplanıp 100 puan üzerinden genel başarı
notu ifade edilir.

(8) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları genel başarı notuna göre ya-
pılır. Sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dahilinde değerlendirmeye alı-
nır. Sıralaması yapılan adayların listesi ve değerlendirme ile ilgili tutanaklar enstitü müdürlü-
ğüne iletilir. Söz konusu öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları programa
kabul edilirler.

(9) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde
kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar sıralama esas alınarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programları

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

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

(2) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt ol-
duğu derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadı-
ğına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, en fazla altı yarıyılda tamamlanır.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan dersleri ve semineri başarı ile ta-
mamlayamayan veya bu süre içinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getire-
meyen; azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin
durumları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karara bağlanır.

(5) Tezli yüksek lisans programı toplam 120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olması
koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Öğrenci tezli yüksek lisans programında anabilim dalının önerisi, Enstitü Yönetim
Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerden en fazla iki ders alabilir.
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Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı atanması
MADDE 8- (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için Üniversite kadrosunda

tam zamanlı bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç 1. yarıyılın sonuna kadar, öğren-
cinin danışmanı ile birlikte belirlediği tez konusunu ise en geç 2. yarıyılın sonuna kadar Ens-
titüye önerir.

(2) Üniversitede tez danışmanı olma ölçütlerini sağlayan öğretim üyesinin bulunmaması
halinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde başka
bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı,
Üniversite içinden, yurt içi ve yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya yükseköğ-
retim kurumu dışından doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez da-
nışmanı Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen tez konusunun projelendirilerek gerçekleşti-
rilmesini sağlar.

Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması
MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan öğrenci, elde ettiği sonuç-

ları enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezi, tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ve söz konusu teze ilişkin intihal raporunu Enstitüye gönderir.

(3) Enstitü, intihal raporu %15’in altında olan tezleri değerlendirmeye alır. Öğrenci
akademik yükümlülüklerini ve öğrenim ücreti koşullarını yerine getirdiğine dair rapor ile bir-
likte tezi biçimsel ön değerlendirme için enstitüye teslim eder. Teslim edilen intihal raporu dı-
şında enstitü yönetimince saptanan başka bir intihalin varlığı halinde gerekçesi ile birlikte tez,
karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Tez savunması için oluşturulacak jüri, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az
biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişi-
den oluşması durumunda 2. tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jürinin uygunluğuna dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı anabilim dalı başkanlığına
bildirilir. Enstitü tarafından jüri üyelerine davet yazıları gönderilir.

(6) Öğrenci, tezini ciltlenmemiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak savunma sı-
navı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine ve bir kopyasını da danışmanına
teslim eder.

(7) Tez sınavının tarih ve saati anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az bir
hafta önce web sitesinde ilan edilmek üzere enstitüye yazı ile bildirilir.

(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 sınavı, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler mazeretlerini
yazılı olarak anabilim dalına en geç bir gün öncesinden bildirir. Mazereti nedeniyle sınava ka-
tılamayan jüri üyesi/üyeleri yerine anabilim dalı, yedek üye/üyeler ile sınavı gerçekleştirir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998



(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
oy çokluğu/oy birliği ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler ba-
şarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve enstitüde aynı anabilim dalının
açık bulunan tezsiz yüksek lisans programının koşullarını sağlaması kaydıyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci tezini biçimsel son değerlendirmesinin yapılması için enstitüye tes-
lim eder. Değerlendirilmesi tamamlanan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile
CD veya USB belleğe kaydedilmiş halini tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden öğrenci yüksek lisans diploması ve diploma eki almaya hak kaza-
nır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir.

(2) Diploma ve diploma ekini almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi
için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının, yüksek
lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya USB belleğe kaydedilmiş halinin Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11- (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrenciye mesleki konularda bilgi ka-

zandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) 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 bir yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sü-
renin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders se-
çiminde ve dönem projesinin yönetilmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Se-
nato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesi bulunan bir öğretim görevlisini en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı
yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda, enstitü tez yazım kılavu-
zuna uygun olarak hazırlanmış yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi
dersi son yarıyılda alınır.
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(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(7) Öğrencinin tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmesi için dönem proje-

sinden başarılı olması ve akademik ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.
(8) Senato kararı ile tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygula-

nabilir.
(9) Kredili dersleri ile dönem projesini başarı ile tamamlayan ve mezuniyet için gerekli

diğer koşulları sağlayan öğrenci, projesini enstitüye teslim eder.
(10) Bitirme projesinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarih mezuniyet

tarihidir. Bu tarih itibariyle öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.
(11) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(12) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları üniversitenin tezli

yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yük-
sek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılabilir.

Doktora programı
MADDE 12- (1) Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel prob-

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

(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 21
krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 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 en az 42 kredilik 14 ders, seminer, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renciler için en fazla dört ders seçilebilir.

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

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

Doktora programına başvuru ve kabul
MADDE 13- (1) Doktora programına başvuracak adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul

edilen GRE veya GMAT benzeri YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan sayısal puan türünde
55 ya da muadil puandan az olmamak üzere Senato kararı ile belirlenen puana sahip olmaları
gerekir. Ancak doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uz-
manlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı
aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate
alınmaksızın, başvurdukları programın puan türünden 55 puan olarak kabul edilir ve hesapla-
malara bu şekilde dahil edilir.
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2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık
alanlarından farklı bir alanda başvurabilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri (hazırlık sınıfları hariç) gibi en az
on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir la-
boratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın puan
türünde ALES’ten en az 55 puan veya Senato tarafından belirlenen puanda temel tıp puanı ya
da ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programlarına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre muadil bir
puan olması, başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması gere-
kir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının
yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yük-
sek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ve diğer koşullar Senato tarafından belirlenir.

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

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşulu ile ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı
ile yükseltilebilir.

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

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal
puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği,
veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES sayısal puan türünde
55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1
bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmasından elde edilir.

Doktora programı süresi
MADDE 14- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlık ile 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 8 yarıyıl olup
azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami
tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve 3.00 genel not
ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tez danışmanı atanması
MADDE 15- (1) Anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bu-

lunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ke-
sinleşir. Tez danışmanı en geç 2. yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Enstitü tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde
Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık
ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez
yönetebilmeleri için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabi-
lir.

(3) Danışman veya ikinci danışman atanması veya değişikliği Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla gerçekleşir.

(4) Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen tez konusunun projelendi-
rilerek gerçekleştirilmesini sağlar.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 16- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

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

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yapılır. Her yıl için kesin
tarih akademik takvim ile belirlenir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken
üçüncü en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en erken beşinci
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek 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 öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav notunun hesaplanmasında yazılı ve sözlü sınav için eşit
ağırlık uygulaması esasına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çok-
luğu/oy birliği ile karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora prog-
ramı 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, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 17- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

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

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanından başka en az biri Üniversite dışından olmak
üzere üç öğretim üyesinden oluşur. 2. tez danışmanının atanması durumunda 2. tez danışmanı
dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci
MADDE 18- (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 oy çokluğu/oy birliği ile karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya red yönünde oy çokluğu/oy birliği ile verilen karar, anabilim dalı başkanlı-
ğınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisini Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti ol-
maksızın birinci fıkrada belirtilen süre içinde savunmayan/savunmaya girmeyen öğrenci ba-
şarısız sayılarak, tez önerisi reddedilir.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden itibaren en az bir ay önce komite üyelerine yazılı raporunu sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite kararı,
izleyen üç iş günü içinde anabilim dalı aracılığıyla enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 19- (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç başarılı tez izleme komitesi raporu

sunulması ve doktora tezi konusundan bağımsız bir araştırma makalesi yayımlamış olması  ge-
rekir.
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(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezi, tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ve söz konusu teze ilişkin intihal raporunu enstitüye gönderir. Enstitü,
intihal raporu %15’in altında olan tezleri değerlendirmeye alır. Öğrenci akademik yükümlü-
lüklerini ve öğrenim ücreti koşullarını yerine getirdiğine dair rapor ile birlikte tezi biçimsel ön
değerlendirme için enstitüye teslim eder. Teslim edilen intihal raporu dışında enstitü yöneti-
mince saptanan başka bir intihalin varlığı halinde gerekçesi ile birlikte tez, karar verilmek üzere
Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Ayrıca biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. 2. tez danışmanı
varsa oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jürinin uygunluğuna dair yönetim kurulu kararı ana bilim dalı başkanlığına bildirilir.
Enstitü tarafından jüri üyelerine davet yazıları gönderilir.

(6) Öğrenci, tezini ciltlenmemiş haliyle jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak savunma sı-
navı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine ve bir kopyasını da danışmanına
teslim eder.

(7) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde enstitünün duyurusu doğrultusunda öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavının
tarih ve saati anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az bir hafta önce web sitesinde
ilan edilmek üzere enstitüye yazı ile bildirilir.

(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 sınavı, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.

(9) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler mazeretlerini
yazılı olarak anabilim dalına en geç bir gün öncesinden bildirir. Mazereti nedeniyle sınava ka-
tılamayan jüri üyesi/üyeleri yerine anabilim dalı, yedek üye/üyeler ile sınavı gerçekleştirir.

(10) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında oy birliği/oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğren-
ciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde ge-
rekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız
bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 20- (1) Tez savunmasında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci biçimsel son değerlendirmenin yapılması için tezini enstitüye teslim
eder. Değerlendirilmesi tamamlanan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya
USB belleğe kaydedilmiş halini tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
enstitüye teslim eden öğrenci doktora 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 yararla-
namaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(2) Diploma ve diploma ekini almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi
için Üniversitenin ilgili tüm birimleriyle ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(3) Doktora diploması üzerinde ana bilim dalındaki programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının, doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile CD veya USB belleğe kaydedilmiş halinin Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından onaylandığı tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş, Engelli Öğrenci,

Öğrenim Ücreti ve Burslar
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 21- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden,

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

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

(3) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-
yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının
lisans/lisansüstü derslerinden en az C- notu ve en az 2.00 katsayı ile tamamlamaları gerekir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 22- (1) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim

kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı
ve gerekli mali yükümlülükleri karşılamak koşulu ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından
yürütülür.

(3) Özel öğrenci statüsüne ilişkin esaslar Üniversitenin Özel Öğrenci Yönergesine göre
uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 23- (1) Enstitü içindeki başka bir program ya da anabilim dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı
olmuş öğrenci, bir başka eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğ-
rencinin yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim dalının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile gerçekleşir.
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(2) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni
programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin,
önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu kara-
rıyla belirlenir.

(3) Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında yüksek lisans veya dok-
tora programının bulunması, öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu
ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,50 veya 100 üzerinden en az 65;
doktora için en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 75 olması, öğrencinin yabancı dil seviyesinin
enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği koşulları sağlamış olması gereklidir.

Engelli öğrenciler
MADDE 24- (1) Engelli öğrencilerin işlemleri, Üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi

Yönergesine göre yürütülür.
Öğrenim ücreti
MADDE 25- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ücretlidir. Üniversitede lisans-

üstü program öğrenim ücretleri ve ödeme şekli her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir
ve her dönem başında kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin, tezli programa geçtik-
leri takdirde kayıt esnasında Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücreti farkını ödemeleri
gerekir.

(3) Kayıt iptalinde, kayıt sildirmelerde ve/veya yatay geçişte; kayıt tamamlandıktan
sonra öğrenim ücretinin iptali veya iadesi yapılmaz.

(4) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı
ve koşulları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim planları, programlar ve dersler
MADDE 26- (1) Anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü prog-

ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmalarının AKTS kredilerinin toplamıdır. Bu öğretim planları Enstitü Kurulunda
görüşülerek karara bağlanır ve Senato onayından sonra yürürlüğe girer.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, enstitü anabilim dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların ulusal kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer al-
dığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belir-
lenen ulusal kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önüne alınarak AKTS kredisi oluş-
turulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık
teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı-
dır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998



(4) Lisansüstü programlarda teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam

zorunluluğu bulunmaktadır.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) 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 dalı başkanı veya program koordina-

törü/başkanı tarafından yapılır.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli

ek başarı koşulları Enstitü Yönetim Kurulunda belirlenir.

Sınavlar

MADDE 27- (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt

ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre

tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda

farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda so-

rulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının

kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK

tarafından belirlenen ilkelere göre yapılır.

(2) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava gireme-

yen öğrenci mazeret sınavına alınır.

Notlar ve değerlendirme

MADDE 28- (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi

en az bir ara değerlendirme ve yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.

(2) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim üyeleri ve sınav gözetmen-

leri sorumludur.

(3) Yarıyıl içinde değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim üyesi tarafından akademik

takvime uygun bir şekilde düzenlenerek öğrenciye bildirilir.

(4) İlan edilen yarıyıl sonu değerlendirme tarihleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının

gerekçeli önerisi üzerine enstitü müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu değerlendirme tarihleri için-

de olmak koşuluyla değiştirilebilir.

(5) Öğrencinin başarısı, ilgili dersin yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde belir-

tilen değerlendirme yöntemi ve bu Yönetmelikte belirtilen başarı ölçütleriyle değerlendirilir.

Yarıyıl sonu başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm değerlendirme sonuçları ve yarıyıl

içi çalışmaları göz önünde bulundurulur.

(6) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

(7) Seminer, tez çalışması, proje ve yeterlik sınavı ulusal kredisiz olup başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir. Ancak AKTS’lerine toplam AKTS içerisinde yer verilir.

(8) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında 100

üzerinden en az 65 (C+), doktora programında ise en az 75 (B) olması gerekir.

(9) Derslerin değerlendirme sonuç listeleri, dönem sonunda, akademik takvim gözeti-

lerek öğretim üyesi tarafından öğrenci bilgi sistemine (ÖBS) girilir.
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(10) Her ders için öğrencilerin başarılarını gösterir tablo aşağıdaki gibidir:
Harf Notu Katsayı Not
A+ 4.00 95-100
A 3.75 90-94
A- 3.50 85-89
B+ 3.25 80-84
B 3.00 75-79
B- 2.75 70-74
C+ 2.50 65-69
C 2.25 60-64
C- 2.00 55-59
F1 0 0-54
(11) Başarı ve değerlendirme için belirtilen diğer değerlendirmeler şunlardır:
a) F2: Devamsız.
b) F3: Sınava Girmedi.
c) G: Geçti.
ç) TKR:Tekrarlı Ders.
d) TRF: Transfer.
e) BilHaz: Bilimsel Hazırlık Dersi.
f) ERA: Erasmus Programı Sırasında Alınan Ders.
g) ÖD: Öğrenci Değişimi Sırasında Alınan Ders (Erasmus hariç).
ğ) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması.
h) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması.
(12) Gerek ağırlıklı YANO gerekse AGNO, derslerin AKTS’i ile katsayısının çarpımları

toplanarak elde edilen sayının toplam AKTS değerine bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen
AGNO veya YANO virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(13) Mezuniyet için AGNO’nun tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2.50,
doktora programlarında 3.00 olması gerekir.

Sınav notuna itiraz
MADDE 29- (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu iti-

razını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak yapabilir. Başvuru, enstitü aracılığıyla ilgili ders sorumlusuna değerlendirilmek üzere
iletilir. Ders sorumlusu değerlendirme raporunu en geç bir hafta içerisinde enstitüye bildirir.
Rapor Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, ya-
zılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvurusu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek
karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hüküm-

leri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31- (1) 3/12/2017 tarihli ve 30259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek

İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 321)

MADDE 1- 27/5/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Ver-

gisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nin 20 nci maddesinin madde başlığında ve üçüncü fıkrasında

yer alan “yönetim” ibareleri “bütçe” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fık-

rasında yer alan “genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili

ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç)” ibaresi “genel bütçe kapsamında bu-

lunan kamu idarelerinde” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “genel yönetim kapsamındaki

idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar (ticaret şirketleri hariç)” iba-

resi “genel bütçe kapsamında bulunan kamu idareleri”, “Genel yönetim kapsamındaki idareler

ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç)” ibaresi

“Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Ge-

nel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda”

ibaresi “Genel bütçe kapsamında bulunan kamu idarelerinde” şeklinde ve aynı maddede yer

alan örnekler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(I) sayılı cetvelde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri sayılmış bulunmaktadır.”

“Örnek 7: (A) Bakanlığında görevli Bay (B), nakil yoluyla (Ç) Bakanlığına geçmiştir.

Bay (B)’nin (Ç) Bakanlığında aynı takvim yılında elde ettiği ücret gelirlerine ait gelir vergisi

matrahı, (A) Bakanlığında süregelen gelir vergisi matrahıyla birleştirilecek ve tek işverenden

elde edilen ücret geliri olarak kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

Bu durumda, tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücret gelirlerinin 193 sayılı Ka-

nunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde belirtilen tu-

tarı aşmaması halinde, söz konusu ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilme-

yecektir.

Örnek 8: (E) Bakanlığında görevli Bayan (F), bu Bakanlıktan aldığı ücretin yanı sıra

(K) Bakanlığının bağlı kuruluşu olan ve (I) sayılı cetvelde yer alan (L) Kurumunda kurulan

bir komisyonda görev alması karşılığı ücret geliri elde etmiştir. Bayan (F)’nin, (E) Bakanlığı

ile (L) Kurumundan aldığı ücret ödemeleri, tek işverenden elde edilen ücret olarak kümülatif

matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.
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Bu durumda, tek işverenden elde edildiği kabul edilen ücret gelirlerinin 193 sayılı Ka-

nunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde belirtilen tu-

tarı aşmaması halinde, söz konusu ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilme-

yecektir.

Örnek 9: (O) Bakanlığında görevli Bay (N), aynı zamanda (O) Bakanlığının (I) sayılı

cetvelde yer almayan ilgili bir kuruluşunda yönetim kurulu üyeliğinden dolayı huzur hakkı ge-

liri elde etmektedir. Bay (N)’ye yapılan ücret ödemeleri, birbiri ile ilişkilendirilmeyecek olup

ayrı ayrı vergilendirilecektir.

Bay (N) tarafından elde edilen ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahlarının 193 sayılı

Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde belirtilen

tutarları aşması halinde, ücret gelirlerinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan

edilecektir.

Örnek 10: (S) Bakanlığında görevli Bay (Ö), nakil yoluyla (T) Bakanlığının ilişkili ku-

ruluşu olan ve (I) sayılı cetvelde yer almayan (R) kurumuna geçmiştir. Bay (Ö)’nün (R) kuru-

mundaki ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahı, (S) Bakanlığında süregelen gelir vergisi mat-

rahı ile ilişkilendirilmeyecek olup ayrı olarak vergilendirilecektir.

Bay (Ö) tarafından elde edilen ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahlarının 193 sayılı

Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde belirtilen

tutarları aşması halinde, ücret gelirlerinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan

edilecektir.

Örnek 11: (U) Bakanlığında görevli Bayan (Ü), aynı zamanda (V) Üniversitesinden de

ücret geliri elde etmektedir. Bayan (Ü)’nün (U) Bakanlığındaki ücret gelirlerine ait gelir vergisi

matrahı ile (V) Üniversitesindeki ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahı birbiriyle ilişkilen-

dirilmeyecek olup ayrı ayrı vergilendirilecektir.

Bayan (Ü) tarafından elde edilen ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahlarının 193 sa-

yılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinde belir-

tilen tutarları aşması halinde, ücret gelirlerinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile

beyan edilecektir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı

anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata

tabi tutulabilir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2019/14)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/15)

MADDE 1- 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2019/14)’nin Ek-1’indeki

“2.PROTEİN” başlığı altında yer alan 2.3 numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3. Protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülleri

Protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülleri 2.3.1 inci veya 2.3.2 nci maddede

belirlenen protein ile ilgili gerekliliklere uygun olmalıdır.

2.3.1. Grup A protein ile ilgili gereklilikler

2.3.1.1. Protein içeriği

2.3.1.2. Protein kaynağı

Kimozin kullanılarak kazeinin enzimatik çökelmesinden sonra inek sütünden elde edi-

len demineralize tatlı peynir altı suyu proteini,

(a) Kuru maddesinde en az % 95 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’ten az

olan, en fazla % 3 kül içeriğine sahip olan kazeino-glikomakropeptid içermeyen % 63 oranında

peynir altı suyu protein izolatı,

(b) Kuru maddesinde en az % 87 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’ten az

olan, en fazla % 3,5 kül içeriğine sahip olan % 37 oranında tatlı peynir altı suyu protein kon-

santresi,

içermelidir.

2.3.1.3. Proteinin işlenmesi

Tripsin preparatı kullanılarak gerçekleştirilen iki aşamalı hidroliz sürecidir, iki hidroliz

basamağı arasında bir ısıl işlem basamağı (80 °C ila 100 °C’de 3 ila 10 dakika) bulunmaktadır.

2.3.1.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülü, en az Ek-3

Bölüm B’de belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin

kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin/sistein

oranı 2’den büyük değilse, metionin ve sistein konsantrasyonu; tirozin/fenilalanin oranı 2’den

büyük değilse, fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir. Me-

tionin/sistein oranı ve tirozin/fenilalanin oranı, ürünün bebekler için uygunluğunun bu Tebliğin

7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gösterilmesi halinde 2’den büyük olabilir.

L- karnitin içeriği en az 1,2 mg/100 kcal (0,3 mg/100 kJ) olmalıdır.
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2.3.2. Grup B protein ile ilgili gereklilikler

2.3.2.1. Protein içeriği

2.3.2.2. Protein kaynağı

İnek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini,

(a) %35-%80 protein içeriğine sahip peynir altı suyu konsantresinden gelen %77 asit

peynir altı suyu,

(b) Minimum protein içeriği %12,5 olan demineralize tatlı peynir altı suyundan gelen

%23 tatlı peynir altı suyu,

içermelidir.

2.3.2.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Isıl işlemi takiben, pH 7,5 ila 8,5 ve 55 ila 70 °C

sıcaklıkta, serin endopeptidaz ve proteaz/peptidaz kompleksinden oluşan bir enzim karışımı

kullanılarak hidroliz gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basa-

mağında (120 ila 150 °C'de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.2.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş bebek formülü, en az Ek-3

Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin

kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin/sistein

oranı 2’den büyük değilse, metionin ve sistein konsantrasyonu; tirozin/fenilalanin oranı 2’den

büyük değilse, fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir. Me-

tionin/sistein oranı ve tirozin/fenilalanin oranı, ürünün bebekler için uygunluğunun bu Tebliğin

7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre gösterilmesi halinde 2’den büyük olabilir.

L- karnitin içeriği en az 1,2 mg/100 kcal (0,3 mg/100 kJ) olmalıdır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Ek-2’sindeki “2.PROTEİN” başlığı altında yer alan 2.3 nu-

maralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.3. Protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülleri

Protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülleri 2.3.1 numaralı başlıkta veya 2.3.2

numaralı başlıkta belirlenen protein ile ilgili gerekliliklere uygun olmalıdır.

2.3.1. Grup A protein ile ilgili gereklilikler

2.3.1.1. Protein içeriği

2.3.1.2. Protein kaynağı

Kimozin kullanılarak kazeinin enzimatik çökelmesinden sonra inek sütünden elde edi-

len demineralize tatlı peynir altı suyu proteini,
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(a) Kuru maddesinde en az % 95 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’den az

olan, en fazla % 3 kül içeriğine sahip olan kazeino-glikomakropeptid içermeyen % 63 oranında

peynir altı suyu protein izolatı,

(b) Kuru maddesinde en az % 87 protein içeren, protein denaturasyonu % 70’den az

olan, en fazla % 3,5 kül içeriğine sahip olan % 37 oranında tatlı peynir altı suyu protein kon-

santresi,

içermelidir.

2.3.1.3. Proteinin işlenmesi

Tripsin preparatı kullanılarak gerçekleştirilen iki aşamalı hidroliz sürecidir, iki hidroliz

basamağı arasında bir ısıl işlem basamağı (80 °C ila 100 °C’de 3 ila 10 dakika) bulunmaktadır.

2.3.1.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülü, en az Ek-3

Bölüm B’de belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin

kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin ve sistein

konsantrasyonu ve fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir.

2.3.2. Grup B protein ile ilgili gereklilikler

2.3.2.1. Protein içeriği

2.3.2.2. Protein kaynağı

İnek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteini,

(c) %35-%80 protein içeriğine sahip peynir altı suyu konsantresinden gelen %77 asit

peynir altı suyu,

(d) Minimum protein içeriği %12,5 olan demineralize tatlı peynir altı suyundan gelen

%23 tatlı peynir altı suyu,

içermelidir.

2.3.2.3. Proteinin işlenmesi

Kaynak materyal hidratlanır ve ısıtılır. Isıl işlemi takiben, pH 7,5 ila 8,5 ve 55 ila 70

°C sıcaklıkta, serin endopeptidaz ve proteaz/peptidaz kompleksinden oluşan bir enzim karışımı

kullanılarak hidroliz gerçekleştirilir. Gıda enzimleri, üretim işlemi sırasındaki ısıl işlem basa-

mağında (120 ila 150 °C'de 2 ila 10 saniye) inaktive edilir.

2.3.2.4. Esansiyel ve yarı esansiyel amino asitler ve L-karnitin

Eşit enerji değeri için, protein hidrolizatlarından üretilmiş devam formülü, en az Ek-3

Bölüm A’da belirtilen referans proteinin içerdiği her bir esansiyel ve yarı esansiyel amino asitin

kullanılabilir miktarını içermelidir. Ancak eşit enerji değeri hesaplanırken; metionin ve sistein

konsantrasyonu ve fenilalanin ve tirozin konsantrasyonu birlikte ilave edilerek hesaplanabilir.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin Ek-3’ü, Ek-4’ü ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/19)

MADDE 1- 22/6/2017 tarihli ve 30104 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)’in Ek-4, Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki

şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/23)

MADDE 1- 29/12/2010 tarihli ve 27800 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştiril-

miştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13060 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13061 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13066 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13082 
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Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13050 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13051 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 15. İcra Mahkemesinden: 

 
 13048 
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Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13049 

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

 
 13068 

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

 
 13178 
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 13137 

—— • —— 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

 
 13138 

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

 
 13150 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET ARKEOLOJİK ESER ANALİZ (p-XRF) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 Adet Arkeolojik Eser Analiz (p-XRF) Cihazı kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

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 şartnamesi, 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, 08.11.2022 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’da 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: * BSMP085663 * 

    13236/1-1 
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1.000 FLAKON İNSAN KAYNAKLI KUDUZ ANTİSERUMU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “1.000 Flakon İnsan 

Kaynaklı Kuduz Antiserumu” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 10.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    13275/1-1 
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KARIŞIK AMBALAJ ATIĞI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Antalya İli Konyaaltı Belediye Başkanlığından: 

 
    13192/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çanakkale İl Özel İdaresinden: 
1- Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, 

geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz satış ihalesi, Barbaros mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 
adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 2886 
sayılı Kanunun 36. maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır. 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 
Vasfı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

17.11.2022 13:30 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Behramkale Köyü, 

144 ada, 26 parselde bulunan, 4501,39 m2 

yüzölçümlü, Tarla (Otel) vasfındaki taşınmaz. 

(Taşınmaza ait imar plan örneği plan notlarını 

içeren 27.07.2022 / 35607 sayılı yazısı) 

39.500.000,00 

TL 

1.185.000,00 

TL 

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi   
No: 215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
- Gerçek kişilerde T.C. vatandaşı olmak; 
a) İç Zarfa konacak belgeler 
1. Teklif Mektubu 
b. Dış zarfa konacak belgeler 
1. İç zarf 
2. Vekâleten katılacaklarda noter onaylı vekâletname, 
3. İkametgâh belgesi 
4. Nüfus kayıt örneği 
5. Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 

1312 1575 9250 76 idare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca 
süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
- Tüzelkişilerde; 
a) İç Zarfa konacak belgeler 
1. Teklif Mektubu 
b) Dış Zarfa konacak belgeler 
1. İç Zarf 
2. Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 
3. 2022 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 
4. Noter onaylı imza sirküleri 
5. Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 

1312 1575 9250 76 İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca 
süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir.) 
4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. 
5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 13146/1-1 
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3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

3 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20’nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası :2022/1141275 

1-İdarenin  

a) Adresi :Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası :0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi :bilars@hacettepe.edu.tr. 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı :3 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 Fermentör 1 adet 

2 Reometre Cihazı 1 adet 

3 Tekstür Analiz Cihazı 1 adet 
 

b) Teslim yeri :Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi :Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati :07.11.2022 Pazartesi günü saat 14.30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 

olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 

sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 

altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 

imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 

yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 

isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 

"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6- Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 

satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 07.11.2022 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 13166/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

 
 13200/1-1 
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KÖPRÜLÜ GEZER VİNÇ ELEKTRİK SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İŞİ İHALE 

EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

201 Nolu Köprülü Gezer Vinç  Elektrik Sisteminin Yenilenmesi  Açık İhale Usulü İle 

İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/1149978 

1-İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2-İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : FABRİKAMIZ 201 NOLU KÖPRÜLÜ GEZER VİNÇ 

ELEKTRİK SİSTEMİ YENİLENMESİ        

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü  

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60 

(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.11.2022 Çarşamba günü saat 1400  

4)-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 250,00 (Y.İkiyüzelli Türk lirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 13198/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Trabzon İli Ortahisar Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi Çukurçayır/Mısırlı 

mahallesi adresinde, 273 Ada 83 Parselde tapuya kayıtlı, 35.684,13 m² yüzölçümlü Arsa 
niteliğindeki taşınmaz, İmar durumundaki mevcut haliyle (Toplu İşyeri Alanı Sahasındadır) 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek 
satılacaktır. 

İhale, 10.11.2022 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00’da, Ortahisar Belediyesi Encümen 
Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 1.000,00-TL bedel 
karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 sayılı 
Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalesinin iştirakçinin adına 
kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün  içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini 
ve  satış bedeli üzerinden %0.5,69 ( binde 5,69) oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin 
olarak ödeyecektir. 

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler : 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan fotokopisi, 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  
5- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) 
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,  
7- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 
8- 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
9- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

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

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

3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
4- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) 
5- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 
6- 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 
7- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

serbesttir.  
İstenilen belgeler, en geç 10.11.2022 Perşembe günü 10:00 a kadar  Ortahisar Belediye 

Başkanlığına teslim edilecektir.  

 MAHALLE 
ADA 

PARSEL 
NİTELİĞİ m² 

MUHAMMEN 
BEDEL (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

1 
Çukurçayır/ 

Mısırlı 
273/83 Arsa 35.684,13 145.055.988,50 4.351.680,00 10.11.2022 11:00 

İLAN OLUNUR. 13095/1-1 
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KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ ELBİSESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kaynakçı ve Dökümcü Elbisesi Temini işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 97 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus @ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
Dosya No : 2231231 
İKN : 2022 / 1135592 
a) Niteliği, Türü, Miktarı : 2 Kalem Kaynakçı ve Dökümcü Elbisesi Temini 
b) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarları / ZONGULDAK 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

ç) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim 
gününde teslim edilecektir 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit 

Caddesi No:125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 22.11.2022- 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip 
inceleme sertifikası, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri 
ile birlikte vereceklerdir. AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş,onaylı 
kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır.Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Sertifikalar, teklif edilen ve numunesi verilen malzemelere ait olacaktır. Numune 
ürün kodu ve teknik özellikleri, sertifikası düzenlenmiş malzeme ile aynı olacaktır 

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

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 
avantajı uygulaması yapıldıktan sonra toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura 
göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir ancak herbir iş kalemi için kısmi teklif 
verilmeyecektir. 

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: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 
zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 13171/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Anamur Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 09.11.2022 

Saati 13:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ANAMUR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri E. satış ogm.gov. 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici Teminat 

TL Adet M3/Ster/K 

1 
MALAKLAR 

SD. 

2.Sn.Nb.Kl. Kızılçam 

Tomruk 
  132 53,608 1 1.850,00 2.975,00 

2 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

2.Sn.Ub.Kl. Sedir 

Tomruk 
  255 187,925 1 2.050,00 11.557,00 

3 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

2.Sn. Sedir Maden 

Direk 
  ## 73,487 1 1.300,00 2.866,00 

4 
MALAKLAR 

SD. 

2.Sn. Kızılçam 

Maden Direk 
  ## 185,022 5 1.300,00 7.215,00 

5 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

3.Sn.Nb.Kl. Sedir 

Tomruk 
  966 330,264 4 1.800,00 17.835,00 

6 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

3.Sn.Nb.İn. Sedir 

Tomruk 
  ## 225,638 3 1.750,00 11.846,00 

7 
MALAKLAR 

SD. 

3.Sn.Nb.Kl. Kızılçam 

Tomruk 
  ## 409,28 12 1.600,00 19.646,00 

8 
MALAKLAR 

SD. 

3.Sn.Nb.İn. Kızılçam 

Tomruk 
  ## 356,33 11 1.550,00 16.569,00 

9 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

3.Sn.Ub.Kl. Sedir 

Tomruk 
  350 248,955 1 1.800,00 13.444,00 

10 
MALAKLAR 

SD. 

3.Sn.Ub.Paç. 

Kızılçam Tomruk 
  105 77,267 2 1.850,00 4.289,00 

11 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 
Sedir Sanayi Odunu   ## 239,028 5 1.250,00 8.964,00 

12 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

Göknar Sanayi 

Odunu 
  582 53,822 2 1.250,00 2.018,00 

13 
BOZARMUT 

(GEÇİCİ) SD. 

Sedir Kağıtlık Odun 

(M3) 
  ## 277,944 9 1.200,00 10.008,00 

14 
MALAKLAR 

SD. 

Kızılçam Kağıtlık 

Odun (M3) 
  130 28,735 2 1.200,00 1.034,00 

  TOPLAM     ## 2747,305 59 21.750,00 130.266,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 59 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. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’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 % 25'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  12  

(Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 

için aylık % 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 veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: BAHÇE MAH. M. FEVZİ  

Telefon: 0(324) 814 1062 

Fax No: 0(324) 814 3894 

 13258/1-1 
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ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİNİN (EDS) GARANTİ, BAKIM, ONARIM VE 
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tokat İli Erbaa Belediye Başkanlığından: 
1- İHALE USULÜ 
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği Belediyemize kalacak EDS 

gelirinden yüzdelik oran olarak eksiltme yapılarak kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 
2- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ MİKTARLARI 

SIRA 

NO 

İL/İLÇE 

KÖY 

MAHALLE 

CİNSİ Eksiltme Oranı 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ TL 

ŞARTNAME 

BEDELİ TL 

İHALE 

SÜRESİ 

1 

Erbaa 

mücavir 

alanları 

sınırları içerisi 

İlçemiz sınırları içerisinde 

Elektronik Denetleme 

Sisteminin (EDS) garanti, 

bakım, onarım ve işletilmesi 

işinin kiraya verilmesi. 

Belediyemize 

kalacak bedel 

üzerinden %10’dan 

eksiltme yapılarak 

360.000,00TL 
500,00 TL 

(beşyüz TL) 
3 (üç) Yıl 

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH 
İhale, 09/11/2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis 

salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 
1) Gerçek kişiler için: 
a) Nüfus cüzdan sureti, 
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi, 
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesinden alınmış belge, 
e) İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
g) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı 

imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır, 
h) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır. 
ı) Adli sicil kayıt belgesi 
2) Tüzel kişiler için: 
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, 
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve 

vekil imza sirküleri aslı, 
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu, 
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi, 
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen 

yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi, 
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesi’nden alınmış belge, 
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesi, 
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ı) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı 

imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır, 

i) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır. 

j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge 

k) İstekli firma, ihale tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlal ve ortalama hız 

ihlal tespit sistemi bulunduran en az 1 adet Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurduğuna dair 

onaylı belge sunacaktır. 

l) İhaleye teklif verecek istekli firmalar, EDS kapsamında kullanılmakta olan ortalama 

hız ihlal tespit sistemi, kırmızı ışık ihlal tespit sistemi ve park ihlal tespit sistemi kanuni 

temsilcisinden (üretici ya da distribütör), söz konusu ürünler için bakım-onarım, satış sonrası 

işletme ve garanti süreçlerini yürütmeye yetkili olduklarına dair yetki belgesini ihale dosyasında 

sunacaklardır. 

5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER 

İhale konusu şartname, ilan metnimizin 2. maddesinde belirtilen miktardaki parayı 

yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir. 

Tel   : 0 356 715 10 19 

Adres : Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No: 85 Erbaa/ 

TOKAT 

İrtibat Kurulacak İlgili Personel : Destek Hizmetleri Müdür V. Hakan ÇAM 

NOT: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

    13231/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

28.10.2022 tarih ve 31997 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanında açıklamalar kısmında yer alan şart aşağıda belirtildiği 

şekilde düzeltilmiştir. 

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

ZİRAAT FAKÜLTESİ    

Süt Teknolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Süt teknolojisi anabilim dalında doktora 

yapmış süt ürünlerinde kurutma teknikleri 

ve yüksek basınç homojenizasyon 

konularında çalışmaları olmak 

İlan olunur. 

    13309/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün 2011/14275 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13225/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/23428 Esas (Eski Esas: 2006/5688) sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13226/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/23443 Esas (Eski Esas: 2004/4201) sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13144/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/81 Esas, 2022/336 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13164/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2003/9773 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13165/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/636 Esas sayılı dosyası ile birleşen Ankara 

9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/622 Esas, Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/307 

Esas, Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/633 Esas, Ankara 11. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2012/48 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, 

Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 

Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 

    13148/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/319 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13149/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Ankara Büyükşehir Belediyesi (İdare) Meclisinin 15.08.2008 tarih 2101 sayılı kararı ile 

onaylanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda, müellif şirket tarafından 

hazırlanan İlçemiz, Yeni Karaköy Mahallesi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

73, 74, 75, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 

kadastro parsellerini ve Düzenleme Ortaklık Payı'ndan tahsis edilecek olan adalar için oluşturulan 

8888/1, 8888/2, 8888/3 Ada/Parselleri kapsayan 90005/2 nolu parselasyon planı 24.11.2021 – 

24.12.2021 tarihleri arasında ilan edilerek askı sürecini tamamlamış, askı sürecinde yapılan talep 

ve itirazlar değerlendirilerek, Pursaklar Belediye Encümeninin 25.05.2022 tarih 130 sayılı, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.09.2022 tarih 2307 sayılı kararları ile onaylanarak 

3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.  

İlgililere ilanen duyurulur. 

 13201/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 141 pafta, 879 ada, 114 parsel üzerindeki 1490446 YİBF nolu 

(C Blok) inşaatın denetimini üstlenen 1897 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Misa Teknik 

Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 2022/775 esasına kayden 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.09.2022 tarihli ve E.2022/775-K.2022/1680 sayılı karar 

ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.02.2022 tarihli ve 31752 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Misa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 

24.10.2022 tarihli ve 4832562 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

    13143/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İlinde faaliyet gösteren 583 nolu izin belgesine sahip İstanbul Laboratuvar 

Ticaret Limited Şirketi Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin  4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca 

iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve 

Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki 

esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci 

maddesinin on ikinci fıkrası gereği İstanbul Laboratuvar Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan 

Ömer DİLBEROĞLU’nun üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

teknik bir görev alamaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 

olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği İstanbul Laboratuvar 

Ticaret Limited Şirketi’nin denetçi mühendisleri Ali Haydar YAMAN ve Ayşenur DURUÖZ ile 

deney yapan elemanlar Emre Can DEMİR, Ömer KOÇ ve Zafer GENEL’in üç yıl süre ile 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka 

bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.09.2022 tarih ve 613/13 no’lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 24.10.2022 tarih ve 4872959 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur. 

 13202/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ordu İlinde faaliyet gösteren 469 nolu izin belgesine sahip Era Merkez Laboratuvar 

Hizmetleri Yapı Malzemeleri Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  8 

inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine 

son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları 

Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde 

bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci 

fıkrası gereği Era Merkez Laboratuvar Hizmetleri Yapı Malzemeleri Mühendislik İnşaat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan Nurcan KÖYLÜ’nün üç yıl süreyle herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü 

fıkrası gereği Era Merkez Laboratuvar Hizmetleri Yapı Malzemeleri Mühendislik İnşaat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetçi mühendisi Turgut ORAL ve deney yapan elamanı Emre 

KARAMAN’ın üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.09.2022 tarih ve 613/12 no’lu 

teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 24.10.2022 tarih ve 4872862 sayılı Makam Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 

 13203/1-1 
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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara 
Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, 
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş 
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyet 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Memur GİH 9 6 

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 

Kamu Yönetimi, 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 

İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İktisat, 

Ekonomi 

Programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
KPSSP3 

En az 

70 puan 

2 Memur GİH 9 3 

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 

İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans 

Yönetimi programlarının birinden mezun 

olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
KPSSP3 

En az 

70 puan 

3 Memur GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin 

İşletme, İşletme (İngilizce) 

Maliye, Maliye (İngilizce), Uluslararası Finans 

ve Bankacılık, Uluslararası Finans ve 

Bankacılık (İngilizce) 

Programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
KPSSP3 

En az 

70 puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur 

kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
e) İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
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2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından 
(KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS 
puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Kurumumuzun https://www.buski.gov.tr/Memur/ 

MemurBasvuru internet adresinden temin edilecektir. 
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca 

onaylanmak üzere fotokopisi. 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
Kurumumuzca tasdik edilebilir). 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir). 

ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı. 
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan 

edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/12/2022 - 16/12/2022 

tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli 
taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No: 6/3 
Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
a) Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz 

https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresine eklenecektir. 
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
a) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 28/12/2022 tarihinde Kurumumuzun www.buski.gov.tr 
internet adresinde ilan edilecektir. 
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ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ 
gönderilecektir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü Sınav; 
Sözlü sınav 11/01/2023 tarihinde Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok 

No: 6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır. 
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 
Sözlü Sınav Konuları: 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

Uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 
15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav 
kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Kurumumuzun internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuzun internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 13240/1-1 
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Sakarya İli Geyve Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Geyve Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, 
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

Zabıta 
Memuru 

GİH 9 6 

a) İşletme, İktisat, Maliye, 
Ekonomi, Ekonomi ve Finans, 
Kamu Yönetimi, Uluslararası 
İlişkiler, Yerel Yönetimler, 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümü lisans 
programlarının en az birinden 
mezun olmak, 

b) En az (A) sınıfı veya (B) sınıfı 
sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 
En az 

60 
Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara 
sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak. 

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak. 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru 
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla 
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak,              
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo 
tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A) veya (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında adaylar; 
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(http://www.geyve.bel.tr) temin edeceklerdir. 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
Belediyemizce tasdik edilebilir), 

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), 

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 
çıktısı, 

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

Belediyemizce tasdik edilebilir), 
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için; 
1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 12.12.2022 - 16.12.2022 tarihleri 

arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Camikebir 
Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası No: 8 Geyve / SAKARYA adresinde 
Geyve Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. 

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. 

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 28.12.2022 tarihinde Belediyemizin (http://www.geyve.bel.tr) 
resmi internet sayfasından ilan edilecektir. 

4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav 17.01.2023 tarihinde saat 10.00 da başlamak üzere Geyve İlçe 

Kapalı Spor Salonu ve Geyve Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı 
sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü Sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, 
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Uygulamalı sınav;100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda 
başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet (http://www.geyve.bel.tr) adresinde ilan edilecektir. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 13239/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13307/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13308/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13267/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 

 13268/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13269/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13270/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13271/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13272/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13265/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13266/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13266/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13266/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13266/4/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13264/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/9/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13283/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13284/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13273/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13274/1-1 
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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 13172/1-1 
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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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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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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 13191/1-1 
  



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

 
 13227/1-1 
  



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 291 

 

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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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 302 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

 
 13156/1-1 
  



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 303 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 

 13157/1-1 
  



Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 305 

 

 
 13158/1-1 
  



Sayfa : 306 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 307 

 

 
 13159/1-1 
  



Sayfa : 308 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 309 

 

 
 13160/1-1 
  



Sayfa : 310 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 311 

 

 
 13233/1-1 
  



Sayfa : 312 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 313 

 

 
 13234/1-1 
 
  



Sayfa : 314 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 315 

 

 
 13221/1-1 
  



Sayfa : 316 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 317 

 

 
 13222/1-1 
  



Sayfa : 318 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 319 

 

 
 13223/1-1 
  



Sayfa : 320 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 321 

 

 
 13224/1-1 
  



Sayfa : 322 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 323 

 

 
 13204/1-1 



Sayfa : 324 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 325 

 

 
 13205/1-1 



Sayfa : 326 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 327 

 

 
 13206/1-1 



Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 329 

 

 
 13210/1-1 



Sayfa : 330 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 331 

 

 
 13211/1-1 



Sayfa : 332 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 333 

 

 
 13212/1-1 
  



Sayfa : 334 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 335 

 



Sayfa : 336 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 337 

 



Sayfa : 338 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 339 

 



Sayfa : 340 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 341 

 



Sayfa : 342 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 343 

 



Sayfa : 344 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 345 

 



Sayfa : 346 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 347 

 



Sayfa : 348 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 349 

 

 
  



Sayfa : 350 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 351 

 



Sayfa : 352 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 353 

 



Sayfa : 354 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 355 

 



Sayfa : 356 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 357 

 



Sayfa : 358 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 359 

 



Sayfa : 360 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 361 

 



Sayfa : 362 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 363 

 



Sayfa : 364 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 

 



30 Ekim 2022 – Sayı : 31998 RESMÎ GAZETE Sayfa : 365 

 

 
 
 
 
 
 



Sayfa : 366 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2022 – Sayı : 31998

Sayfa

1

4

7

8

14

14
16

36

40
41

55

57

64

105

136

136

137

189
193
211

334

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kroki ve Koordinat Listesinde Gösterilen Alanın (Genişleme Sahası) Kocaeli

Serbest Bölgesine Dahil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6317)
–– İzmir İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Menemen Serbest Bölgesi Olarak

Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6318)

YÖNETMELİKLER
–– Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6319)
–– Zoralım Silahların Millî Savunma Bakanlığına Teslimi ile Tahsis ve Satış

İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
–– Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut

Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma,
Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-TUSAŞ Hava Araçları Mükemmeliyet

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 321)
–– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (Tebliğ No:

2019/14)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/15)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/19)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2022/23)
–– A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
–– Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu

Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11323, 11335,

11338, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11351,
11352, 11354, 11357, 11361, 11362 Sayılı Kararları

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


