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YÖNETMELİKLER

Ankara Bilim Üniversitesinden:
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim

Enstitüsünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve
öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü-

sünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemlerini, bu programlardaki
eğitim ve öğretimin yürütülmesi ve mezuniyet koşullarını 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) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek li-

sans programları için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için altı yarıyılı, doktora prog-
ramlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyılı, lisans derecesi ile
kabul edilenler için on dört yarıyılı,

ç) EABD: Enstitü Anabilim Dallarını,
d) EABDB: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarını,
e) Enstitü: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
f) Enstitü Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yö-

netim Kurulunu,
ğ) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
h) GRE: Uluslararası Graduate Record Examinations sınavını,
ı) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel

kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Ankara Bilim Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığını,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), tezsiz yüksek

lisans programları için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programları için dört yarıyılı, doktora
programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyılı, lisans derecesi
ile kabul edilenler için on yarıyılı,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretim dili
MADDE 5- (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim ve öğretim dili Türkçe

ve İngilizcedir. Bununla birlikte Senato onayı ile yeni Türkçe ve İngilizce programlar da açı-
labilir. İngilizce olan programlarda Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler
Senato tarafından belirlenir.

(2) İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce ye-
terliklerini belgelemek zorundadır. Türkçe tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili
EABDB’nin önerisi, Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı olmak kaydıyla yabancı dil koşulu
aranabilir. Bu kapsamda ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları
da kabul edilir. İngilizce dil koşulu gerektiren yüksek lisans programlarında dil yeterliklerini
belgeleyemeyen adayların İngilizce dil yeterlikleri Üniversite tarafından yapılacak İngilizce
yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Asgari puanlar girilecek prog-
ramların özelliklerine göre daha yüksek olabilir.

(4) Resmî dili İngilizce olan bir ülkenin İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim ku-
rumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(5) Dil hazırlık sınıfında okuyup, iki yılın sonunda yeterli puanı alamayan öğrencilerin
ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 6- (1) Lisansüstü programların süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde

tanımlandığı şekilde geçerlidir.
(2) Öğrencilerin lisansüstü programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı ol-

duğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresine
dâhildir.

(3) Senatonun belirlediği şartlar çerçevesinde, bilimsel hazırlık ve İngilizce hazırlık
programlarında geçirilen süreler ile Enstitü Yönetim Kurulunca izinli sayılan yarıyıllar prog-
ramın süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler, program süresine dâhildir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki
programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Bu öğrencilerin önceki programlarından aktarılan
derslerine karşılık gelen yarıyıllar program süresine sayılır.

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 7- (1) Bir eğitim ve öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere,

her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim ve öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminin başlangıç

tarihi ve süresi Senato tarafından belirlenir.
(3) Bir eğitim ve öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri etkinliklerin süre ve ta-

rihleri, akademik takvim ile düzenlenir.
(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde derslerin haftalık programları Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığının koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilân edilir.
(5) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, bu derslerin grupları, kapasiteleri

ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından karara bağlanır.
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Lisansüstü eğitim
MADDE 8- (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını

kapsar.
(2) Bir lisansüstü programı, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak Enstitü Kurulunun

önerisi, Senato, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK’ün onayı ile açılır.
(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-
dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-
liklere intibak ilkeleri, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak Enstitü Kurulu tarafından incele-
nip, Senatoya sunulur ve karara bağlanır.

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

Uluslararası ortak lisansüstü programı
MADDE 9- (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü

programları açılabilir. Bu programlarda eğitim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.
Değişim öğrencileri
MADDE 10- (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler
MADDE 11- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki yüksek lisans ya da doktora

programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları EABDB’nin onayı ve Üniversitedeki li-
sansüstü derslere ilgili EABDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz, not düzeyi ve dil koşulu aranmaz.
Özel öğrenciler; seminer, dönem projesi ve teze kaydolamazlar. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar, öğrencilik haklarından, burs veya ücret indiriminden yararlanamazlar.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul
MADDE 12- (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Enstitü Kurulu

tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan
yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, yüksek lisans derecesiyle
doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli
yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart
puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES
notuna sahip olma şartı aranmaz. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonu-
cunun ağırlığı yüzde 50’den az olamaz. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların
lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve adayın
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES pua-
nına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES
puanı ve lisans not ortalaması yanı sıra ilgili EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato
onayı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değer-
lendirmeye alınabilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı
bu ölçütler dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak aday-
ların programa kabulünde ve giriş başarı puanının hesaplanmasında lisans bitirme not ortala-
ması dikkate alınır.
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(3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı ve
yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda yüksek lisans not ortalaması, lisans derecesi ile baş-
vuranlarda lisans not ortalaması yanı sıra EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı
ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değerlendir-
meye alınabilir. Doktora programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı bu ölçütler dikkate
alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, yüksek lisans
derecesine sahip sayılır.

(5) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son baş-
vuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tari-
hinden önce Rektörlükçe yapılacak ilânla duyurulur.

(6) EABDB’ler öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için bu Yönetmelik dı-
şında kalan başvuru koşullarını Enstitüye önerir. Önerilen başvuru koşulları Enstitü Kurulu ta-
rafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar Üniversitenin resmî internet sayfasında ilân
edilir.

(7) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğ-
renci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

(8) Kayıt için doğrudan veya elektronik ortamda istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan
ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapıl-
maz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek
kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar, öğ-
rencilik statüsü kazanmamış sayılır.

(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABDB’nin ilân ettiği
ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(10) Adaylar ALES puanı yerine EABDB tarafından ilân edilen GRE, GMAT ve benzeri
eşdeğer uluslararası sınav puanı, EABDB tarafından puan koşulunun ilân edilmemesi duru-
munda ise YÖK tarafından ilân edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer ulus-
lararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları YÖK tarafından söz ko-
nusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.

(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, YÖK tarafından
ilân edilen süredir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması
gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(12) Öğrencilerin kabulü, ilgili EABDB önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından karara bağlanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü
MADDE 13- (1) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara başvuru ve ka-
bulüne ilişkin esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ile düzenlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş ve ders saydırma
MADDE 14- (1) Öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri lisansüstü programından

ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma durumları 17 nci maddenin birinci fıkrası
ve 24 üncü maddenin birinci fıkrasına göre değerlendirilerek ilgili EABDB’nin önerisi üzerine,
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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(2) Öğrenciler zorunlu dersler haricinde programda bulunan derslerin en fazla %50’sinden
muaf tutulabilir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akade-
mik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten önce öğrencinin başvu-
rusu ve ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Öğrenci,
tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz;
ancak tezsiz programdan tezli programa geçiş yapan öğrenci ilgili EABDB önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tekrar tezsiz programa geçebilir. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci
yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür. Tezsiz programdan tezli programa
geçiş için öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezli prog-
ram için gerekli dersleri alıp başarıyla tamamlaması ve halen kayıtlı olduğu programda genel
not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 15- (1) Bilimsel hazırlık programı, lisansüstü programlara giriş şartlarını sağ-

layan, başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksikliklerini
gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış
adaylar.

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı
alanlarda almış adaylar.

c) Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi süresince aldığı derslere ek olarak lisansüstü
çalışma alanı için öğrencinin akademik danışmanınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca
onaylanan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen ve ön koşul ders-
lerinden oluşan bilimsel hazırlık programı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya dok-
tora programı sürelerine dahil edilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programının, bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında ya-
pılması zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans
derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine
geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans
ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşur. Bu dersler, doktora programını tamamlamak için
gereken derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü programı kapsa-
mındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü
program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için beşi geçemez. Bu sayı, ilgili EABDB’nin ge-
rekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

Programa ilk kayıt
MADDE 16- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
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(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-
ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına,
doktora programlarına kabul edilenler için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olmak.

b) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
c) Üniversitenin ilân ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı, e-Devlet üzerinden onaylanabilen suretleri veya

Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanmış örneği kabul edilir.
(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17- (1) Lisansüstü programlardaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılabilir. Zorunlu dersler, müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir.
Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler ta-
rafından yapılan derslerdir. Öğrencinin, ders yükünün en az yarısını kayıtlı olduğu programdan
alması gerekir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(3) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili EABDB’nin önerisi üzerine Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Bir dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile
laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının
toplamından oluşur.

(5) 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 etkinlikler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(6) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.

(7) Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci her
yarıyılda en az iki derse kaydını yaptırmak zorundadır. Buna uymayanlar öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

Ders yüküne ilaveten alınan dersler
MADDE 18- (1) Ders yüküne ilaveten alınan dersler, programın gerekli ders yüküne

ilaveten alınan kredili derslerdir. İlgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
bu derslerin notları genel not ortalamasından çıkartılabilir ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yarıyıl kayıtları
MADDE 19- (1) Öğrenciler her yarıyıl, dönem için gerekli öğrenim ücretini ödeyerek

akademik takvimde ilân edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü-
dür. Ancak lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belir-
tilen ders ekleme bırakma haftasında da ders kaydı yaptırabilir. Öğretim ücretini ödemeyen
öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan veya
yenilemeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik
belgesi gibi belgeler verilmez, askerlik sevk tehiri yapılmış olanların sevk tehirleri iptal edilir
ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.
b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek yarıyıl kayıt onayını alması.
(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği
yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-
ludur.

(4) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler, kayıtlı ol-
dukları derslerden aşağıda belirtilen kurallara göre çekilebilirler:

a) Dersten çekilme işlemi, ders ekleme bırakma süresi bittikten sonra ve yarıyılın ilk
yedi haftası içinde yapılabilir.

b) Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, ilgili EABDB’nin ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

c) Öğrenciye bilimsel hazırlık programı dâhil olmak üzere, kayıtlı olduğu her yarıyıl
bir dersten çekilme hakkı verilir ve “W” notu ile öğrencinin not çizelgesine işlenir.

ç) Çekilme işlemi yapılan seçmeli derslerin tekrarlanması zorunlu değildir.
d) Kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
(5) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki ya-

rıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar
kayıt yaptırdıklarında, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez konusu
ve/veya tez danışmanı değişebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 20- (1) Üniversitede ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisans-

üstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli bel-
gelerle başvurmak koşuluyla ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla
Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda
öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ve
kaç yarıyılı tamamlamış olduğu ayrıca belirtilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili
EABD yüksek lisans, doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak iste-
diği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını geldiği üniversiteye kabulde veya yatay
geçiş başvurusu esnasında sağlamış olması gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin İngilizce bil-
gisini belgelemesi veya İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Bu kapsamda gel-
diği üniversitenin İngilizce yeterlik sınav sonucu da Üniversite tarafından değerlendirilir. Hu-
kuk programlarına ancak diğer hukuk programlarından yatay geçiş yapılabilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin baş-
laması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.

(4) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin
en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır. Dönem projesi, araştırma yöntemleri
ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı ve tez dersleri yatay geçişte saydırılamaz.

(5) Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce al-
mış oldukları ve ders yüküne sayılan derslerin notu 100’lük tabana çevrilip, 22 nci maddede
yer alan tablo kullanılarak öğrencinin not belgesine işlenir.

(6) Yatay geçiş intibak işlemlerinde 24 üncü madde hükümleri dikkate alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar
MADDE 21- (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam
durumları öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav
ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl sonu ders notuna katkısı dersi veren öğretim
elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(2) Bir derse ait değerlendirme kıstasları ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın ba-
şında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler yarıyıl içi başarı durumları hakkında bilgilendirilir.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri, ilgili öğretim elemanı tarafından yarı-
yılın ilk ayı içinde dersin internet sayfası vasıtasıyla ilân edilir.

(4) Her derste en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.
(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum

gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerin mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından kabul
edilirse telafi imkânı verilir.

(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapılabilir.
(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve

tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 22- (1) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafın-

dan, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje
çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

(2) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans öğ-
rencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak
veya seçmeli derslere ilgili akademik danışmanı tarafından uygun görülen dersleri almak zo-
rundadırlar.

(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla başarılı olunan dersler tekrarlana-
bilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(5) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Ders Notu Katsayı Puan Aralığı

AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 70-79
CC 2.00 60-69
DC 1.50 50-59
DD 1.00 45-49
FD 0.50 35-44
FF 0.00 0-34
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(6) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:
a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle

ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda,
herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde,
(I) notu kendiliğinden kredili derslerde (FF), kredisiz derslerde (U) haline gelir. Ancak bu süre,
uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili
EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına
kadar uzatılabilir.

b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, yeterlik sınavını, tez çalışma-
larını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında kabul kararı verilen öğrenciler ile
kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, yeterlik sınavında, tez çalış-
malarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında red kararı verilen öğrenciler ile
kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel
öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. Kredili derslerde (FF), kre-
disiz derslerde (U) notu gibi işlem görür.

d) (P) Notu: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
e) (EX) Notu: Üniversite tarafından uygulanan İngilizce dil sınavı sonucu başarılı gö-

rülen veya yatay geçiş yoluyla kabul edilip İngilizce yeterlikten muaf tutulan öğrenciye verilir.
(EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgesinde gösterilir.

f) (W) Notu: Bir dersten çekilen öğrencilere verilir.
Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 23- (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları, akademik takvimde belirtilen

süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilân edilir. İlân edilen ders notlarına yalnızca maddî
hata bulunduğu gerekçesiyle ilân tarihini izleyen on beş gün içinde ilgili EABDB’ye itiraz için
başvurabilir. İtiraz başvurusu, öncelikle dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.
Öğrencinin aynı sınav için ikinci kez itiraz başvurusunda bulunması durumunda, ilgili
EABDB’ce görevlendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim elemanınca değerlendiri-
lerek ilgili EABDB ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca
belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili
EABDB’ye yazılı olarak düzeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara
bağlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 24- (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,

BA, BB ve S geçer notlardır.
b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC, doktora programlarında CB koşullu geçer

nottur. Öğrenci, koşullu geçer not aldığı dönem ortalaması yüksek lisansta 2.70, doktorada
3.00’ın üzerinde ise koşullu derslerinden geçmiş sayılır.

c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U, doktora programlarında
CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak
değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.
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d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda
almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.

Not ortalamaları
MADDE 25- (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.
(2) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu ve not ortalamasına

katılan her dersin kurumsal kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan
toplam puanın, bu derslerin toplam kurumsal kredisine bölünmesi ile elde edilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam puanların, bu derslerin kurumsal kredi değerle-
rinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama işlemi yapılırken;

a) Tekrarlanan derslerden alınan son not hesaba katılır.
b) Bu Yönetmelikte geçen ortalamaya dâhil edilmeyecek notlar hesaba katılmaz.
(4) Gerekli bütün dersleri alarak başarılı oldukları halde mezuniyet için gerekli genel

not ortalamasına sahip olmayan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının
bitimini izleyen on beş gün içerisinde, Enstitü Kurulu kararı ile ders sayısında sınırlama olma-
dan yüksek lisans programında CC ve CB notu aldıkları, doktora programında ise CB notu al-
dıkları derslerden yalnız bir ek sınav hakkı verilir. Sınav hakkı kullanan öğrencilerin ödeye-
cekleri ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(5) Yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.70,
doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması gerekir.

(6) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5’ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Mezuniyet koşulları ve tarihi
MADDE 26- (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için, bu Yönetmeliğin

ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.
(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi, Enstitü tarafından kayıt altına alınmak

koşulu ile;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüs-

hasının teslim edildiği,
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz öğ-

retimi için belirtilen harf notlarının ilân tarihidir. Harf notları ilân edildikten sonra, maddi hata
düzeltmesi, I notunun tamamlanması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf
notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği,

tarihtir.
Bütünleme sınavları
MADDE 27- (1) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı yapılmaz.
Etik hususlar
MADDE 28- (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde uyulması gereken etik kurallar

Senato tarafından düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 29- (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü
Kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK
onayı ile ilân edilerek duyurulur.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-
gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düze-
yinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında süre ve ders yükü
MADDE 30- (1) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim yarıyılında 30

AKTS, bir eğitim ve öğretim yılında 60 AKTS kredisinden, toplam yirmi bir kredi ve 120
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışma-
sından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak
değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi hazırlar ve seminer der-
sinin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi sunar.

(2) Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en çok iki lisans
dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan dersler alabilir. Bu
derslerin sayısı ikiyi geçemez.

(4) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla program
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki farklı lisansüstü programlardan dersler alabi-
lir.

(5) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlık programında geçen süre ha-
riç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için
kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda ta-
mamlanır.

(6) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve araştırma yön-
temleri ve yayın etiği dersi ile seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içeri-
sinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde
ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(7) Tezli yüksek lisans programında asgari süre üç yarıyıldır.
Yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 31- (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili EABDB her öğrenci için Üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrenci-
nin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Ens-
titüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez
önerisi matbu form üzerinde, bilgisayar ortamında yazılarak, literatür taramasını kapsayacak
şekilde belirtilir.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci bir tez danışmanı ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir.
Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması, sonuçlandırılması ve diploma
MADDE 32- (1) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itiba-

ren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği so-
nuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar
için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe
olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Ancak danışmanın gerekçeli görüşü, EABD Kurulu
kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez İngilizce yazılıp savunulabilir.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez, danışmanın tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili EABDB vasıtasıyla Enstitüye teslim edilir. Enstitü
söz konusu teze ilişkin, Enstitü Kurulunun belirlediği koşullara uygun olarak, intihal yazılım
programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. İntihal yazılım programı kul-
lanılarak yapılan değerlendirmede %20’nin üzerinde benzerlik içerdiği saptanan tezler savun-
maya alınmaz. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır.
Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda jüri üyelerinden en az biri, beş kişiden oluşması durumunda ise ikisi başka
bir üniversitenin öğretim üyesi olur. İkinci tez danışmanı savunmaya katılır, ancak oy hakkı
yoktur.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını tez danışmanına teslim
eder. Tezin, tez yazım kurallarına uygun olup olmadığı ve formatı ile ilgili değerlendirme
EABDB veya Enstitü tarafından görevlendirilen bir birim tarafından yapılır. Tezin yazım ku-
rallarına uygunluğunun yazılı olarak belirtildiği rapor ile birlikte tezin istenilen sayıdaki nüshası
ilgili EABDB aracılığıyla Enstitüye gönderilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Jüri kararı, ilgili EABDB tarafından izleyen üç gün içerisinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden Enstitü tarafından uygun
bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az üç kop-
yasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır.
Enstitü Yönetim Kurulu talep edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
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(8) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafın-
dan en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci, bu süre içinde gerekli düzeltmeleri ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da
savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve Üniversite ile ilişiği ke-
silir. Bu süre, azami süreden sayılmaz.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(10) Tezi birinci savunmasında veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin

talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getiren öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tezi Enstitü Müdürü tarafından imzalanan ve tez tutanak formu Öğrenci İşleri Dai-
re Başkanlığına iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır ve öğrenciye tezli
yüksek lisans diploması verilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine geti-
rinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-
mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(13) Öğrenci tarafından tezin tesliminden itibaren bir ay içinde yüksek lisans tezinin
bir kopyasının elektronik ortamda YÖK Tez Merkezine girişi yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve ders yükü
MADDE 33- (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden ve 60 AKTS’den az ol-

mamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi der-
sinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje
raporu vermek zorundadır. Bu rapor, öğrencinin proje danışmanı tarafından değerlendirilir. Dö-
nem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlık programında
geçen süre hariç, kaydolduğu 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.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili EABDB, her öğrenci için ders seçiminde
ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yüksek lisans
düzeyinde ders vermiş veya vermekte olan doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok üç li-
sans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(5) Öğrenci, ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla izlediği ders
yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki lisansüstü programlardan lisansüstü dersler ala-
bilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(6) Öğrenci, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izlediği
ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite içindeki lisansüstü programlardan dersler alabilir.

(7) Enstitü Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
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Tezsiz yüksek lisans programında başarı ve diploma
MADDE 34- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD progra-

mının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 35- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek
yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandır-
maktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü

Kurulunun önerisi üzerine Senatoda ve Mütevelli Heyetinde görüşülür, karara bağlanır ve YÖK
onayı ile ilân edilerek duyurulur.

Doktora programında süre ve ders yükü
MADDE 36- (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim ve öğretim yarıyılı 30 AKTS’den az olmamak üzere,
en az yedi ders, araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, araştırma yöntemleri ve yayın
etiği dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi,
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

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

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

(6) Doktora programındaki öğrenciler, ilgili EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla lisans ve yüksek lisans dersleri ala-
bilirler. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
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(7) Doktora programlarında ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile
diğer üniversitelerden verilmekte olan doktora derslerinden yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders
alabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37- (1) İlgili EABDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez

danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez da-
nışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından diğer üniversitelerden öğ-
retim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yöne-
tebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 38- (1) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğren-

cinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyıllarında birer kez olmak üzere yılda iki
kez yapılır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce
ilgili EABDB tarafından Enstitüye bildirilir.

(3) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını doktora programı derslerini ve
seminerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavları, ilgili EABDB 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 dâhil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim
Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden olu-
şur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanların-
dan oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanma-
sında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü
sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABDB’ce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölüm-
lerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora
programı ile ilişiği kesilir.
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(7) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu
hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

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

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

Tez izleme komitesi
MADDE 39- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili

EABDB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile doktora tez çalışma sürecini iz-
lemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması
durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin ilk toplantısı, tez izleme komitesinin atanmasını takip eden
en geç altı ay içinde yapılır.

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

(5) Öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda
yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda ilgili EABDB’nin önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40- (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, en geç altı ay

içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi ile ileriye yönelik
çalışma planını kapsayan tez önerisini, doktora tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savu-
nur. Bu tez önerisi, tez başlığı, içeriği, tezden beklenen sonuçları ve tez çalışmasının hedeflerini
içeren, bilgisayarda hazırlanmış matbu form olarak ilgili EABDB aracılığı ile Enstitüye gön-
derilir. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci, tez önerisi hakkında
yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağı-
tır.

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

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık dönemleri içinde yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir
ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması
notu tez izleme komitesi tarafından Başarılı (P) veya Başarısız (U) olarak belirlenir. Tez izleme
komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 41- (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

sözlü savunulması aşamalarını içerir.
(2) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci, tez danışmanı ve varsa ikinci tez danışmanı

yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, en az üç kere başarılı tez izleme ko-

mitesi raporu sunması ve tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir
dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması gerekir.

(4) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe
programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Ancak danışmanın gerekçeli
görüşü, EABD Kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tez İngilizce yazılıp savu-
nulabilir. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler şunlardır:

a) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez, danışmanın tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili EABDB vasıtasıyla Enstitüye teslim edilir. Enstitü
söz konusu teze ilişkin, Enstitü Kurulunun belirlediği koşullara uygun olarak, intihal yazılım
programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. İntihal yazılım programı kul-
lanılarak yapılan değerlendirmede %20’nin üzerinde benzerlik içerdiği saptanan tezler savun-
maya alınmaz. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

b) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili EABDB önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışma-
nın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli 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 olama-
yanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format, içerik ve intihal yönünden Enstitü
tez uzmanı tarafından kontrol edilip uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB
tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde Enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü Yönetim Kurulu, başvuru üzerine teslim sü-
resini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
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(7) Doktora diploması üzerinde EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-
diği tarihtir.

(8) Öğrenci tarafından tezin tesliminden itibaren bir ay içinde doktora tezinin bir kop-
yasının elektronik ortamda YÖK Tez Merkezine girişi yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı,

Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat
Diploma ve belgeler
MADDE 42- (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların ve-

rilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Tezli yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet şart-

larını sağlayanlara verilir.
b) Tezsiz yüksek lisans diploması, tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet şart-

larını sağlayanlara verilir.
c) Doktora diploması, doktora programlarından mezuniyet şartlarını sağlayanlara verilir.
ç) Geçici mezuniyet belgesi, diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine
geçen bir belgedir.

d) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi, öğrencilerin Üniversiteye ilk kaydoldukları yarıyıldan itibaren her ya-
rıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi, öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Diplomalar, Rektör ve Enstitü Müdürü.
b) Geçici mezuniyet belgesi, Enstitü Müdürü.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; askerlik

belgesi ise Enstitü Müdürü.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu Enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.
(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.
(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

nüsha üzerine “İkinci Nüsha” ibaresi konulur.
(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
Akademik danışman
MADDE 43- (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite

öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar. Tez danışmanı atamasını
takip eden yarıyıldan itibaren öğrencinin tez danışmanı akademik danışmanlığı görevini yürütür.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.
b) Öğrenci ile birlikte öğrencinin akademik başarı durumunu değerlendirdikten sonra

öğrencinin kaydolacağı derslere yarıyıl kayıt onayı verir.
c) Öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
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Disiplin
MADDE 44- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılır.

(2) Enstitü görevlileri hakkındaki disiplin işlemleri için ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Burs
MADDE 45- (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 46- (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tara-

fından düzenlenir.
Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler
MADDE 47- (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri, öğretim yılı başlamadan

önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında
kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.
İzin
MADDE 48- (1) Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencilere hastalık, askerlik,

yurt dışında öğrenim ve kişisel-ailevi güçlükler ve benzeri haklı nedenlerle ve belgelenmesi
koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez.
İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(2) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğ-
rencilere izin verilmez. Tutukluluğu sonrası beraat eden öğrenciler, müracaatlarında durumlarını
belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. İzinli geçen süreler öğretim
süresine katılmaz.

(3) İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için Mütevelli Heyeti tarafından izinli öğ-
renciler için belirlenen kayıt dondurma ücretini ödemek zorundadırlar.

(4) Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine
dahil edilir.

(5) İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte Enstitüye yapılır.
(6) İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır.

Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra
yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa
dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler ilgili
EABDB tarafından incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme Enstitü Yönetim Kurulunun
kararıyla kesinleşir.

(8) Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler, izinlerinin bitiminde normal
yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler.

Kayıt sildirme
MADDE 49- (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Enstitüye dilekçe ile başvurarak kayıt-

larını sildirebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri yerine getirmeleri zorunludur.
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(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru
ve kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

Tebligat
MADDE 50- (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır. Kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde Enstitüye bu değişikliği bildirmemiş
veya yanlış- eksik adres vermiş olan öğrencilerin Enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gön-
derilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim lisansüstü programları
MADDE 51- (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu

olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim etkinliklerinin planlandığı
ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavla-
rının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, tezsiz yüksek lisans
programına ilişkin usullere tabidir.

(4) Tezli/tezsiz örgün yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri EABDB önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile uzaktan öğretim programlarından ders alabilirler.

Diğer hükümler
MADDE 52- (1) Tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına

düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans
ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir.

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

(3) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğren-
cilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları du-
rumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek sü-
reler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 54- (1) 4/4/2021 tarihli ve 31444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

20 Kasım 2022 – Sayı : 32019                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/6/2006 tarihli ve 26198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üni-

versitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine 12 nci maddesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Koordinatör

MADDE 12/A- (1) Merkezin idari işlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardım-

cı olmak için Merkezde tam zamanlı olarak çalışmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-

sinde Merkez Müdürünün önerisi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile

bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatörün görevleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/2/2022 tarihli ve 31757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans prog-

ramı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, ilgili yöner-

gede belirlenen yüksek lisans yayın şartlarını yerine getirmiş olmaları esastır. Yayın şartı aran-

mayacak yüksek lisans programları ve yayın şartı yerine geçecek olan koşullar Senato tarafın-

dan belirlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programı

öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora yaptıkları

alanda ilgili yönergede belirlenen doktora yayın şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunlu-

dur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38- (1) Enstitü bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bütün sanatta yeterlik

programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için Enstitüye tez, sergi, proje, resital, konser, tem-

sil çalışmalarının ilk teslimi ile birlikte, sanatta yeterlik yaptıkları alanda ilgili yönergede be-

lirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mudanya Üniversitesinden:
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mudanya Üniversitesinde yürütülen ön lisans

ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Mudanya Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans

programlarına öğrenci başvuru, kabul, kayıt işlemleriyle, ön lisans ve lisans düzeyindeki her
türlü eğitim-öğretim ile ölçme ve değerlendirme 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) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğ-

renme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, se-
minerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışında
harcadıkları tüm iş yükünün sayısal değerini,

b) Birim: Mudanya Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
c) Birim yöneticisi: Mudanya Üniversitesi bünyesindeki fakültede dekanı ve meslek

yüksekokulunda müdürü,
ç) Genel not ortalaması (GNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının

ders kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam ders kredisine bölünmesi yolu ile bu-
lunacak değeri,

d) İlgili kurul: Mudanya Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu kurulla-
rını,

e) İlgili yönetim kurulu: Mudanya Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu
yönetim kurullarını,

f) Mütevelli Heyet: Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ğ) Rektör: Mudanya Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Mudanya Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Mudanya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kabul ve Kayıt Esasları

Kontenjanlar ve öğrenci kabulü
MADDE 5- (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl

Senatonun önerisi ve Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından be-
lirlenir.
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(2) Üniversiteye bağlı fakülteler ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü ÖSYM
tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan lisans ve ön
lisans diploma programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna
göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay
geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu
kabul edilenler kaydedilir.

Öğrenim ücreti ve burslar
MADDE 6- (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her

yıl Mütevelli Heyet tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler
için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemi başında, akademik takvimde
belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belir-
lenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Bu öğrenciler,
hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti mua-
fiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar, 2547 sayılı Kanunun
ek 9 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Senato kararı ve Mütevelli
Heyet onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla
burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin il-
gili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve
burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti
dışında öğrenim ücretine tabidir. 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında burs ve-
rilen öğrencilerin yaz okulu öğreniminde bursluluk durumları devam eder.

(5) Normal eğitim süresinde mezun olamayan öğrenciler Mütevelli Heyetin belirlediği
ders kredisi ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 7- (1) Üniversiteye yurt dışından öğrenci kabulü, YÖK’ün ilgili mevzuatı,

Üniversitenin ilgili yönergeleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.
Özel öğrenciler
MADDE 8- (1) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin mevzuatı ve kararları

doğrultusunda yapılır.
(2) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir

yükseköğretim kurumu öğrencisi olma ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için öğren-
ciye izin vermiş olması koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılan
derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Başvuru ve kayıt en geç akademik takvimde ilan
edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde yapılır. Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerli
olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması
gerekir.

(3) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir. Yaz okulunda
alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabile-
ceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(4) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim
süresinden sayılır.

(5) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan normal ders yükü kadar ders alabilirler
ve katıldıkları derslerin kredilerine göre belirlenen öğrenim ücretini öderler.
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(6) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine
uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede
aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(7) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili ya-
bancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senato tarafından değerlendirilir.

Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 9- (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 ta-

rihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre ya-
pılır.

Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 10- (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapıla-

cak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yük-
sekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

Üniversiteye kayıt
MADDE 11- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üni-
versite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile e-Devlet üzerinden veya şahsen ya da noter
onaylı vekâlete sahip yasal vekili aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doğrudan baş-
vuru ile kayıt yaptırabilirler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına daya-
nılarak işlem yapılır. Ancak, ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması
durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bu-
lunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan
diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
başlatılır. Bu kişilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretleri iade edilmez.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu
ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

(4) Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ilan edilen esaslara uygun başvuru
yapmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 12- (1) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlar, Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve
Senato kararlarına göre yapılır.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 13- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları,
ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders
almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konularda ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine
göre ilgili dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde gelen öğrenciler Üni-
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versite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer husus-
larda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu
öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve
notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniver-
site öğrencileri, bu süreler içerisinde Üniversitede kayıtlı öğrenci olarak işlem görürler ve ilgili
dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin
intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu birim
yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki
kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme
MADDE 14- (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemi başında ve akademik takvimde

belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle
Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle
yükümlüdür.

(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız
öğrenci statüsüne geçirilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere
ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu
maddesi hükümleri uyarınca verilen burslar hariç, kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin
bursu kesilir; ancak, geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir ve bu
öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan
öğrenim ücretini öderler. Azami öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste
kayıtsız öğrenci statüsünde kalmaları durumunda ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslara göre yü-
rütülür.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.
(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili birime baş-

vurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul yönetim kurulu
kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt
yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim
programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak
dersler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

Kayıt dondurma
MADDE 15- (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından

belgelendirilmesi hâlinde, öğrencinin kaydı birim yönetim kurulunun kararı ile dondurulabilir:
a) Hastaneden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu olması.
b) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması.
c) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayı-

sıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması ya da birinci dereceden kan yahut sıhri hı-
sımlarının bulunmaması nedeniyle kardeşinin ağır/acil hastalığı dolayısıyla ona bakmak mec-
buriyetinde olması.

ç) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.
d) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarından birinin şehit olması veya

bakıma muhtaç olacak şekilde yaralanarak gazi olması.
e) Birim yönetim kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.
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(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-
leyen belgeler ile kayıtlı oldukları dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar. Başvurular
ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en
çok iki dönem olmak üzere, lisansta toplamda en fazla dört dönem, ön lisansta toplamda en
fazla iki dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu
süreler uzatılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Kayıt dondu-
rulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra
kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü oldukları öğ-
renim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş
oldukları öğrenim ücreti, kayıt yaptırdıkları dönem öğrenim ücretine mahsup edilir. Kayıt don-
durma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından
düşürülür.

(4) Tutuklanan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen bir suçtan mahkûm
olup hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine,
kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak su-
retiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrenciler-
den; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, ya-
zılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde,
ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem
için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

İlişik kesme
MADDE 16- (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvura-

rak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih
itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk
eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi
durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve
ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma
ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi ya-
pılır.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılması durumunda üçüncü fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde ücret iadesi yapılır;
ancak, yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için
Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

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

(7) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış
olan öğrencinin kaydı silinir.

(8) Dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğ-
rencinin Senato kararı ve YÖK onayı ile ilişiği kesilebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğrenim süresi
MADDE 17- (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem

(dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). Ön lisans
diploma programlarında normal öğrenim süresi dört dönem (iki akademik yıl), azami öğrenim
süresi sekiz dönemdir (dört akademik yıl).

(2) İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine
dâhil değildir.

(3) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.
(4) Azami öğrenim süreleri içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt

ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre
yürütülür.

Akademik yıl ve takvim
MADDE 18- (1) Akademik yıl, her biri en az 14 hafta olan güz ve bahar dönemlerinden

oluşur. Senato kararıyla dönem süreleri uzatılabilir. Dönem sonu sınav günleri bu sürelere dâhil
değildir. Gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir.

(2) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak yaz okulu öğretimi açılabilir. Yaz okulu öğre-
timine ilişkin usul ve esaslar yönerge hükümleri ve Senato kararları ile belirlenir.

(3) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri
kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve
Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

(4) Mücbir sebepler halinde Senato tarafından sınav ve değerlendirme usulleri ile aka-
demik takvim yeniden düzenlenerek güncellenebilir.

Öğretim dili
MADDE 19- (1) Üniversite lisans ve ön lisans diploma programlarında öğretim dili

İngilizce veya Türkçedir.
İngilizce yeterlik
MADDE 20- (1) Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan programlarına başlayabilmek

için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini ha-
zırlık birimi tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belgelendiren veya YÖK veya Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sı-
navlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı
olduklarını belgelendirenler doğrudan ilgili programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce ye-
terlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan
muafiyet koşulları ve İngilizce hazırlık programı öğrenimi Üniversite tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

(3) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında
da uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 21- (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı yabancı dil seviye tespit sınavının

sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar ile sınavdan muaf tutulanlar doğrudan
birinci sınıfa başlarlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna
göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder-
ler.

(2) Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl süreli İngilizce
hazırlık sınıfına devam edebilirler. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık okumak isteyen öğrencilerin
de yabancı dil seviye tespit sınavına katılmaları gerekir. İsteğe bağlı hazırlık ücrete tabidir.
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Eğitim-öğretim planı
MADDE 22- (1) Eğitim-öğretim planı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili birim

kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Lisans ve ön lisans programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen

bazı dersler ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yalnız uzaktan öğretim yoluyla veya uzaktan
ve yüz yüze öğretim yöntemleri birlikte olmak üzere karma şekilde verilebilir.

(3) Tamamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerin ölçme faaliyetle-
rinin elektronik ortamda hangi oranlarda ve nasıl uygulanacağı ile sınavlarda alınacak güvenlik
önlemleri Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak Senato tarafından tespit
edilir.

(4) Eğitim-öğretim planlarında, ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli
toplam kredi, AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler; bu derslerin haftalık,
teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ile kredileri, varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve uy-
gulamaların toplam AKTS’si, her bir dönem için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde be-
lirlenir.

(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu de-
ğişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Değişikliklerin uygulama
tarihi, ilgili Senato kararında belirlenir. Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-
öğretim planına denklik ve intibaklarının ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında
belirtilir.

(6) Öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır.
Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar
çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

(7) Eğitim-öğretim planlarında 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde belirtilen derslerin bulunması zorunludur.

(8) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 119 AKTS kredisini
tamamladıklarında ikinci sınıf, 179 AKTS kredisini tamamladıklarında üçüncü sınıf, 180 ve
üstü AKTS kredisini tamamladıklarında ise dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

(9) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yü-
kümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az D veya S geçer notları ile tamam-
lanmış dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi, çalışma ve benzeri yükümlülük-
ler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alınan en son
not geçerlidir.

(10) Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal veya ulus-
lararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak
isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak
isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

Akademik danışmanlık
MADDE 23- (1) Lisans/ön lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenci-

ye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla
ilgili birim tarafından programa başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde Üniversite öğ-
retim elemanları arasından biri akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, haf-
talık ders programının düzenlenmesi ve diğer akademik ve kariyer planlaması ile ilgili konu-
larda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme
işlemleri danışman onayı ile yapılır.
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Derslerin kredi değerleri ve ders yükü
MADDE 24- (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin top-

lam AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğ-

rencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş
olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz:

a) Lisans ve ön lisans programlarının birinci dönemlerinde 30 AKTS kredisidir.
b) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS

kredisidir.
c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS

kredisidir.
ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS

kredisidir.
d) Çift anadal yapan öğrencilerin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS

kredisidir.
e) En az 24 AKTS kredisi transfer ederek Üniversite programlarına başlayan öğrenciler,

transfer edilen derslerden oluşan genel not ortalamalarına göre, lisans/ön lisans programlarına
başladıkları ilk dönemde (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

f) 23 AKTS kredisi veya altında ders transfer ederek Üniversite programlarına başlayan
öğrenciler ile ders transfer ettikleri halde genel not ortalaması oluşmayan öğrenciler, lisans/ön
lisans programlarına başladıkları ilk dönemlerde (a) bendinde belirtilen ders yükünü alabilir-
ler.

g) On dördüncü döneminde olan lisans ile sekizinci döneminde olan ön lisans öğrenci-
lerine genel ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisi verilir.

(3) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabi-
lecek toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.

Ders kayıtları
MADDE 25- (1) Üniversiteye karşı öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getiren öğ-

renciler, danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar dönemlerinin başında, akademik
takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar.

(2) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu
dersler ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili dönemlerde
kaydolmakla yükümlüdürler.

(3) Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin
başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde ders kayıtlarını yaptırabilirler. Süresi içinde ders
kaydını tamamlamayanlar o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Ders tekrarı
MADDE 26- (1) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin ye-

niden açıldığı ilk dönemde öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seç-
meli ise veya sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin ye-
rine ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer
dersin kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir.
Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve
varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla önceki dö-
nemlerden hiç almadıkları derslere kayıt yaptırırlar.

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine
getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz.

(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. Öğrenci tekrarladığı bir derste
ders geçme koşulunu sağlamalıdır. I işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edi-
lemez.
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(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, genel not ortalaması hesaplamasında kul-
lanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden transfer iste-
ğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim
sürelerince tekrar alamazlar.

(6) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman ça-
kışması ile kayıt olunamaz. Daha önce başarı notu oluşmuş bir dersin başka bir ders ile çakı-
şarak alınabilmesi ile ilgili kurallar fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 27- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik

hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma
süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(2) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan
öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıtlarını takip eden bir hafta içinde
yapılmak şartıyla ders-ekleme bırakma dönemi sonrasına kalabilir.

Dersten çekilme
MADDE 28- (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları

derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra
dersten çekilme yapılamaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden
çekilebilirler ancak her hâlükârda öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekilemezler.
Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten çekilme-
lerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir öğrenim ücreti iadesi yapılmaz ve mahsup edil-
mez.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme ya-
pılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.

Ders transferi
MADDE 29- (1) Üniversite lisans/ön lisans diploma programında kayıtlı bir öğrenci;

daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu
diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla ders transferi isteğinde
bulunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı
derslerden, Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine trans-
fer edilecek olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma progra-
mındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karara bağlanır. Not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Üniversitede alınan derslerin transfer edilmesi durumunda bu dersler kredi ve notları ile birlikte
kayıtlara aynen geçirilir. Yurt dışı değişim programları kapsamında alınan dersler ile Türkçe
programlar hariç öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında
diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(2) Öğrencinin ders transferi başvurusunu, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile
birlikte Üniversiteye ilk kaydı sırasında ilgili birime yapması gerekir. Öğrenci, eğitimine baş-
ladığı ilk dönem için akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma son gününden sonra
ders transferi talebinde bulunamaz.

(3) Transfer edilen derslerin intibak kredileri toplamı dikkate alınarak, transfer edilen
her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim
süresinden düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az
24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kre-
disi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması
durumunda ilave bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.
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(4) Ders transferi yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için mezun
olacakları programda en az iki dönem kayıtlı olmaları ve mezuniyet yükümlülüklerine sayılan
en az 60 AKTS kredilik dersi bu süre içinde tamamlamış olmaları şartı aranır.

(5) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden
kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanların, bunların
kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf
tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır;
not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencinin alıp başardığı
dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim
dili şartına uymak zorundadır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 30- (1) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer

bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğ-
rencisi olarak alması, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu-
nun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından be-
lirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde
dönem öğrenim ücretlerinin tamamını Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak
ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(3) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler ile Üniversiteye has özel kurgulanmış olan
dersler ve bitirme projeleri dersleri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz
okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının
yaz okulundan alınması uygun olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edi-
lir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından
alınabilecek dersleri ve bu derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumlarını belirler. Üniver-
sitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alı-
nabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları birime
başvurmaları gerekir:

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki
dersin içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte sunulması ge-
rekir.

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili aka-
demik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.

c) Birim yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde
bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında kredi ve not uyarlamaları ile hangi
derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.

Devam zorunluluğu
MADDE 31- (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kal-

dıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her
türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Önceki dönemlerde alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler (alan
dersleri hariç) tekrar edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. GNO hesaplamasında,
tekrar edilen dersten alınan en son harf notu geçerlidir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Bir der-
sin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten de-
vamsız sayılır ve o dersin sınavlarına alınmaz.
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(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları,
fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir.
Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, dönemlik toplam ders saatinin
yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere
devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(5) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin ra-
porlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve
sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler
devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi

Sınavlar
MADDE 32- (1) Sınavlar; ara sınav, kısa sınav ve dönem içi çalışmalar, mazeret sınavı,

dönem sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve not yükseltme sınavlarından
oluşur. Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında her dersin değerlendirme etkin-
likleri arasında en az bir ara sınav ve bir dönem sonu (final) sınavı yapılır.

(2) Ara sınav; her eğitim-öğretim döneminde, her bir dersle ilgili olarak, akademik tak-
vimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yapılır. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye
ve benzeri çalışmaların dönem içi değerlendirmeleri bu sınavın yerine geçebilir.

(3) Dönem sonu (final) sınavlarına, ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine
getiren öğrenciler girerler. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar dönem
süresince devam ediyorsa bu çalışmalar süren çalışma olarak kabul edilir ve bu tür çalışmalara
bağlı olarak yapılan sınavlar da dönem sonu sınavı yerine geçebilir. Dönem sonu sınavına gir-
meyen öğrenci o dersten “başarısız” sayılır.

(4) Öğrencinin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, dönem sonu sınavının
ağırlığı örgün öğretimde %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz.

(5) Bir dönem içinde, dil hazırlık sınıfı geçme esasları Üniversite tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.

(6) Kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar; ders müfredatı kapsamında öğretim elema-
nının dönem içinde gerekli gördüğü şekilde yürütülür.

(7) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan
sınavdır. Öğrenci, raporlu veya mazeretli olduğu süreler içinde sınavlara veya herhangi bir de-
ğerlendirme etkinliğine girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır. Final ve bütünleme sı-
navları için mazeret sınavları düzenlenmez. Öğrenciler, aşağıda yer alan mazeret türlerine göre
belirlenen süreler içinde mazeretlerini belirten belge ile birlikte ilgili akademik birimlerine
başvurabilirler:

a) Sağlık/kaza raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en
az bir adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca
karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden
sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve dekanlığa/yük-
sekokul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların (anne, baba, çocuk, kardeş ve eş) vefatı halinde; vefat
tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden on beş gün içinde öğren-
cinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak
başvurması durumunda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-
kinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen
esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve dekanlığın/yüksekokul
müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.
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(8) Bütünleme sınavı; final sınavına giremeyen veya girip başarısız olan öğrencilere
verilen sınav hakkıdır. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

(9) Not yükseltme sınavı; tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet ko-
şullarından yalnızca genel not ortalaması 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış
olan öğrencilere, kendi seçecekleri en fazla üç dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üs-
tüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla verilen sınav hakkıdır. Öğrenciler, öğrenim ücreti yü-
kümlülüklerini yerine getirmek şartı ile ilan edilen tarihte not yükseltme sınavına girebilirler.
Sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Bu sınavlarda telafi sınavı hükümleri uy-
gulanmaz.

(10) Tek ders sınavı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğ-
renim sürelerini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için tüm derslerden devam şartını
yerine getirerek başarısız olduğu tek dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde verilen
sınav hakkıdır. Tek ders sınav sonucunda en yüksek notu (A) alması halinde dahi GNO’sunu
2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bitirme projesi, staj, mesleki
uygulamalar, işbaşında mesleki uygulamalar gibi uygulama gerektiren derslerden tek ders sınav
hakkı tanınmaz. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ta-
rihe kadar ilgili akademik birime bir dilekçeyle başvurmak zorundadır. İlgili akademik birim
yönetim kurulu, danışmanlarının da görüşünü alarak ilgili öğrencilerin durumunu inceler ve
başvuruları karara bağlar.

Sınav esasları
MADDE 33- (1) Dönem sonu sınavlarının tarihleri akademik takvimde belirtilen zaman

aralıkları içerisinde olacak şekilde en geç sınavlardan bir hafta önce duyurulur.
(2) Dönem sonu sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin, ilgili derse kaydını yaptır-

mış, derse devam koşulunu sağlamış ve varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmiş olmaları
gerekir.

(3) Öğrenciler, sınava girerken yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri
ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.

(4) Sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara ve akademik takvime uygun olarak
ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak, Üniversite dışında yapılması gereken ders ve uy-
gulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

(5) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili dekanlık/yüksekokul
müdürlüğü tarafından sağlanır.

(6) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili
dekanlıkta/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

(7) Bir dersin dönem içi ve dönem sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tara-
fından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının
sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan
yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorum-
luları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sı-
rasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır.

(8) Gerekli hallerde hafta sonu sınav yapılabilir.
Sınav düzenini bozucu hareketler
MADDE 34- (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri

diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs
eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan an-
laşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde
olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan
sıfır not almış sayılır. İlgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.
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Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 35- (1) Ara sınavlar ile dönem sonu ve bütünleme sınav sonuçları akademik

takvimde yer alan süreler içerisinde öğretim elemanınca ilan edilir.
(2) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde

kayıtlı oldukları dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar
incelenmesini isteyebilirler.

(3) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin biti-
minden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili de-
kanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

(4) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın
düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine ilgili birim yönetim kurulu kararı ile
yapılır.

(5) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde
yer alan eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra
yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının
bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/meslek yüksekokul
yönetim kurulu kararıyla olur.

Ders notları ve başarı durumu
MADDE 36- (1) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki

çalışmaların ders başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu ders izlencesinde belirtilir ve
dersin öğretim elemanı tarafından akademik dönem başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin so-
nunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham not
olarak adlandırılır.

(3) Genel not ortalamalarının hesaplanmasında aşağıda gösterilen sayısal değerler esas
alınır:

Harf Notu 4'lük Sistem Karşılığı 100'lük Sistem Karşılığı Statü/Açıklama
A 4,00 91-100
A- 3,70 86-90
B+ 3,30 81-85
B 3,00 76-80
B- 2,70 71-75
C+ 2,30 66-70
C 2,00 61-65
C- 1,70 56-60
D+ 1,30 51-55
D 1,00 46-50
F 0 0-45
S - - Başarılı
U - - Başarısız
I - - Eksik
IP Devam Eden
NA Devamsız
R - - Tekrar
NP Sınava Girmedi
T - - Transfer
EX - - Muaf
W - - Dersten Çekilme
MAKE-UP - - Bütünleme
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(4) Harf notlarının ve diğer ifadelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D veya S notlarından birini alan öğrenci,

o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten F, NA veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

c) S ve U: Not ortalamasına etki etmeyen ve kredisi olmayan dönem sonu ders notlarıdır.

ç) I (Eksik): Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim

elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında biti-

remeyen öğrenciler için kullanılır.

d) IP: Süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterir; or-

talama ve kredi hesabına dâhil edilmez.

e) NA: Dönem sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş, devam koşulunu sağ-

lamayan öğrenciler için kullanılır.

f) R (Tekrar): Dersin herhangi bir nedenle tekrarlandığını gösterir.

g) NP: Dönem sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere verilir.

ğ) T: Yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencinin Üniversitenin bir lisans

veya ön lisans programına saydırmak istediği ders/dersler için kullanılır.

h) EX (Muaf): Öğrencilerin yapılan toplu sınavlar sonucu ilgili dersi almadan başarılı

olması durumunda öğrencilerin not belgesine harf notu olarak işlenir

ı) W (Çekilmiş): Öğrencinin dersten çekildiğini gösterir. Çekilme işlemi yapılan ders

ortalamaya ve kredi hesabına katılmaz.

i) MAKE-UP (Bütünleme): Final sınavına girme koşulunu sağladığı halde herhangi bir

sebeple final sınavına girmeyen veya final sınavına girmesine rağmen dersten başarısız olan

öğrenciye verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 37- (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ve ön lisans diploma programın-

dan herhangi bir dönem sonunda mezun olup diploma alabilmesi için aşağıdaki tüm koşulları

sağlaması gerekir:

a) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri

ve varsa ek yükümlülükleri başarı ile tamamlamak.

b) Mezuniyet için tamamladığı toplam kredi lisans için en az 240, ön lisans için en az

120 AKTS kredisi olmak.

c) Mezuniyet not ortalaması en az 2,00 olmak.

ç) Üniversitede en az iki dönem kayıtlı bulunmuş olmak ve mezuniyet öncesi son dö-

neminde diploma alacağı programın kayıtlı öğrencisi olmak.

d) Mezuniyet yükümlülüklerine sayılan en az 60 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı

olduğu derslerden tamamlamak.

(2) Öğrenciler, ilgili diploma programından, diploma almaya hak kazandıkları dönem

sonu itibarıyla kayıtlı oldukları birim yönetim kurulu kararı ile mezun edilirler.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programında öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak

ilgili programın öğrenim programında ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli

dersleri başarmış ve genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili

mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.
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(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans/ön lisans programının YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mah-

sus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile bir-

likte diploma eki de verilir. Diplomanın kaybı halinde dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığına başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır.

(5) Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen

şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar.

Onur, yüksek onur, üstün onur

MADDE 38- (1) Müfredatında yer alan derslerin lisansta en az 120 AKTS, ön lisansta

ise en az 60 AKTS kredisini Üniversiteden almış, hiç disiplin cezası almamış ve normal öğre-

nim süresini aşmayan öğrencilerden tüm derslerin genel not ortalaması (GNO) 3,00- 3,49 olan-

lar onur, 3,50- 3,74 olanlar yüksek onur, 3,75 ve üstü olanlar üstün onur öğrencisi olarak mezun

olur.

Diploma eki

MADDE 39- (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkan-

lığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile

standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 40- (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğren-

ciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin

tesislerine giremezler.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41- (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır.

Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri ya-

zışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle

tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğ-

rencilerin, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Çal Asliye Ceza Mahkemesinden: 

14216 
—— • ——

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

14192 
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Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14107 

—— • —— 
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14429 

—— • —— 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14255 

—— • —— 
Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14178 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

1- Üniversitemize ait olup İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2267 ada, 29 

parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35. maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satışı 

yapılacaktır. 

2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünce 02.12.2022 tarihinde Cuma günü Saat 11:00’de Dokuz 

Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. 

3- İhale şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 

mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 200,00 TL ücret karşılığında alınabilir. 

4- Satılacak olan taşınmazın KDV hariç muhammen bedeli 6.000.000,00 TL ve geçici 

teminat miktarı 600.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 

5- İhale bedeli, ihale üzerinde kalan istekli tarafından peşin olarak ödenecektir. 

6- Posta ile yapılan başvurularda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

7- İhale konusu satışa ait ortaya çıkabilecek her türlü sigorta, vergi, resim, harç, noter, 

devir, vb. tüm masraflar istekliye aittir. 

8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar Geçici Teminatı yatırmaları 

gerekmektedir. 

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 

a) Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası 

nezdinde bulunan TR310001002616377117295257 IBAN numaralı hesabına yatırılan dekontun 

bir nüshası 

b) Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri 

teminat mektupları süresiz olacaktır (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup 

sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka 

bulunmalıdır.) 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
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A) İstekli Gerçek Kişi İse; 

1. Nüfus Cüzdanı veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti 

2. İkametgâh Belgesi 

3. İmza Beyannamesi (Noter Onaylı) 

4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 

5. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

6. Geçici teminat ve Şartname bedelinin ödendiğine dair belgeler 

B) İstekli Tüzel Kişilik İse; 

1. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi, 

2- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

3- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza 

beyannamesi 

4. 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, 

5. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak), 

6. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

7. Geçici teminat ve Şartname bedelinin ödendiğine dair belgeler 

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde teklifin bulunduğu iç zarfı ve yukarıda istenen 

belgelerin bulunduğu ihale zarfını en geç ihale günü saat 11:00’e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim 

etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler dikkate alınmayacaktır. 

İstekliler 02.12.2022 tarihinde saat 11:00’e kadar Üniversitemizin ilgili birimine ulaşmış olmak 

şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin a) fıkrası gereğince şartname hükümlerine uygun 

olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 

komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul 

edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Üniversitemizin hiçbir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş 

sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan alıcı, satış şartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamaz. 

İlan olunur. 14382/1-1 
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1 ADET TUZAKLAMALI İYON HAREKETLİLİĞİ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 
KÜTLE SPEKTROMETRESİ MULTİOMİK ANALİZ SİSTEMİ  

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Adet Tuzaklamalı İyon Hareketliliği Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektrometresi 

Multiomik Analiz Sistemi Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci 
maddesi (a) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

  İhale kayıt numarası :  2022/1255098 
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 :  Tuzaklamalı İyon Hareketliliği Yüksek Çözünürlüklü 

Kütle Spektrometresi Multiomik Analiz Sistemi Alımı 
1 Adet 

  b) Teslim yeri :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi  

  c) Teslim tarihi :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 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 :  28.11.2022 Pazartesi günü saat 15.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhale dokümanının 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 

ortakça 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 yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 

960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 

vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

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 28.11.2022 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 14407/1/1-1 
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1 ADET YÜKSEK DOZ HIZLI (HDR) BRAKİTERAPİ CİHAZI VE BRAKİTERAPİ DOZ 
PLANLAMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
1 Adet Yüksek Doz Hızlı (HDR) Brakiterapi Cihazı ve Brakiterapi Doz Planlama Sistemi 

Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi (a) bendine göre 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası :  2022/1256060 
  1- İdarenin  
  a) Adresi :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

  b) Telefon ve faks numarası :  0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
  c) Elektronik posta adresi  :  bilars@hacettepe.edu.tr. 
  2- İhale konusu malın  
  a) Niteliği, türü ve miktarı :  Yüksek Doz Hızlı (HDR) Brakiterapi Cihazı ve 

Brakiterapi Doz Planlama Sistemi 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 :  28.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının 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 

ortakça 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. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 
ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 
de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 
gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 
ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 
Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 
TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 
malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 

4.3.2.2. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 
4.3.2.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler. 
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4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.3.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 
sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. 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 yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli malı teklif eden yerli istekliler 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü 
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 28.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 14407/2/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4 kalem mal alımı ve 1 kalem yazılım alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale
usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliliği tespit edilen bütün
istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1- İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

İnternet Adresi (Varsa): 
2- Ön Yeterlik Konusu Malın

a) Niteliği, Türü Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 
1-) LC-MS/MS CİHAZI: 01.12.2022 10:00 
1) Trple Quadrupole Msms 1 Adet 
2) VanQuish Core Hplc Sistemi 1 Adet 
3) Azot Jeneratör 1 Adet 
4) Yazılım 1 Adet 
5) Bilgisayar 1 Adet 

b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi

: a.1) İ.Ü Fen Fakültesi 
: b.1)Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına 
müteakip 31.12.2022 tarihine kadar teslim edilecektir. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Beyazıt/İSTANBUL 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.1.  Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) 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, 

4.1.1) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.2) İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.3) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.4) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.5) 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, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli 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. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
5.1.2. İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: TR300001200 
982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında İ.Ü.Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. 

6.2.  Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 
Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
    14331/1-1 
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KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Bayburt İli Demirözü Belediye Başkanlığından: 

1- İHALE KONUSU: Demirözü Belediye Başkanlığına ait Demirözü İlçesi Şirin 

Mahallesinde 1637 ada 16 nolu parsel ile 1647 ada 4 nolu parseller üzerinde kat karşılığı konut ve 

ticaret (dükkan) inşa edilmesi işidir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen 

muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2- İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 15/12/2022 

Perşembe günü, saat 14:00’da Esentepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 1 adresinde 

Demirözü Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. 

3- İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Esentepe Mahallesi Fatih 

Sultan Mehmet Caddesi No: 1 adresinde Belediye hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 

1000,00 (Bin Türk lirası) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin 

vekillerine verilir.) 

4- İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 

620 takvim (havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi dahil: 15 Kasım - 05 Nisan) günüdür. 

Demirözü Belediye Başkanlığına ait Demirözü İlçesi Şirin Mahallesi 1637 Ada 16 nolu parselde 

bulunan 330,74 m2 yüzölçümlü İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda 

zemin + 3 kat olmak üzere 9 adet 2+1 ve 2 adet iş yeri olacak şekilde hazırlanmıştır. Demirözü 

İlçesi Şirin Mahallesi 1647 Ada 4 nolu parselde bulunan 194,95 m2 yüzölçümlü İmar durumu, 

arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda zemin + 3 kat olmak üzere 6 adet 2+1 ve 3 adet 

iş yeri olacak şekilde hazırlanmıştır. 1637 Ada 16 nolu parsel üzerinde yapılacak olan bağımsız 

bölümlerden Belediyemiz tarafından alınmayacağı, 1647 ada 4 parsele ait bağımsız bölüm 

raporunda 1. Katta 2 Adet 2+1 Daire, 2. Katta Güney Cephede 1 Adet 2+1 Daire ve 3. Katta 2 Adet 

2+1 Daire toplamda 5 adet 2+1 daire idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. İhale bunun üzerine 

verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye 

bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 298.039,50 TL’si 

(ikiyüzdoksansekizbinotuzdokuzTürkLirasıElliKuruş )’dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli 

ita amiri onayından sonra 2886 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. 

Yüklenici kendi payına düşen konutlarda toplam metre karede değişiklik yapmadan daire 

büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. İdarenin uygun 

görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı 

değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin 

onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Uygulama projeleri idare tarafından 

verilecektir. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle 

azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre 

Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye 
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ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız bölümlerde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf 

malzeme kullanacak olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, miktar ve kalitedeki 

malzemeyi kullanmakta serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) 

5- TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT VE KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam 

inşaat alanına göre, Takribi bedel, inşaat yaklaşık maliyetine arsa bedelleri ve muhammen bedel 

eklenerek hesaplanmış olup 8.710.000,00 TL - (Sekizmilyonyediyüzonbin) Türk Lirası’dır. 

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet bedel toplamının % 3’ü olan olan 261.300,00 TL 

(ikiyüzaltmışbirbinüçyüz Türk Lirası)’dır. Yüklenici ihale sonucu oluşan teklif bedeli toplamı 

üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

İdareye verecektir. 

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 

a. Kanuni ikametgâh belgesi 

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge 

d. Tüzel kişi olması halinde; 

e. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 

yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 

Onaylı sureti) 

f. d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

g. d3-Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya 

tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. 

h. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri 

i. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri 

j. Şartnamenin 4. maddesinde belirtilen geçici teminat makbuzu, 

k. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 

l. Şartnameler Demirözü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak 

görülebileceği gibi 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin 

İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur. 

m.  Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi, 

n. Borcu Yoktur Belgesi(vergi dairesi ve SGK), 

o. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge, 
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p. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer 

Gördü Belgesi”, 

q. Teknik Şartnameler 

r. Özel İdari Şartname 

s. Teklif Mektubu, 

t. Müteahhitlik belgesi (En az H sınıfı), 

u. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

-1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

7- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 

belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır. 

8- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile 

yapılır. 

9- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 

ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 

işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

İdaresi’nin saat ayarı esastır. 

10- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 

sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en 

yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif 

alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri 

üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde 

bırakılacaktır. 

11- MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale sonucu 

ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Demirözü Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne ödeyecektir. 

12- İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 

Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

    14271/1-1 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2022 – Sayı : 32019 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Adana Orman Bölge Müdürlüğü Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğünden: 
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—— • —— 
862 DEKAR ARAZİ, BİTKİ TÜRLERİNİN TOHUMLUK VEYA MAHSUL 

ÜRETİMLERİ YAPILMAK ÜZERE, KİRAYA VERİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- a) İşletmemize ait toplam: 862 dekar arazide patates, soğan, şekerpancarı, ayçiçeği vb. 

bitki türlerinin tohumluk veya mahsul üretimleri yapılmak üzere 1 (Bir) sezonluk olarak 2 (iki) 
parti halinde 01/12/2022 Perşembe günü saat 14.00’de İşletmemiz Toplantı Salonunda açık 
artırma suretiyle partiler halinde kiraya verilecektir. İhale bu tarihte gerçekleşmediği takdirde, 
08/12/2022 tarihinde aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 

b) İhale, Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır 
2- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. 

PARTİ NO Parsel No Dekar Tapu 
Parsel No 

Muhammen Bedel 
(TL/Dekar) 

Muhammen Bedel 
Tutarı (TL) 

Geçici Teminat 
(% 10) (TL) 

1. PARTİ Y-38 439 227/1 4.500,00 1.975.500,00 197.550,00 
2. PARTİ Y-40 423 227/1 4.500,00 1.903.500,00 190.350,00 

3- Müşteriler teminatlarını yatırmak kaydıyla diledikleri partinin ihalesine katılabilirler. 
4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, (Karanfil Sok. No: 62- 

Bakanlıklar/ANKARA) ve İşletmemizde görülebilir. 
5- İhaleye katılacak istekliler, Kanuni ikametgâh belgesini, Geçici teminat makbuzunu, 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi, İsteklinin gerçek kişi olması 
halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile 
noter tasdikli imza beyannamesinin veya imza sirkülerinin verilmesi. 

6- Bu ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
7- İhale ile ilgili geçici teminat işletmemizin T.C. Ziraat Bankası Amasya Şubesi TR 22 

0001 0000 3005 9943 7852 24 nolu hesabına yatırılacaktır. 
 (İşletmemiz Amasya-Mecitözü 
Karayolunun 25. Km. dedir.) 
Tel :0358 2735297-98 
Fax :03582735214 
    14440/1-1 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2022 – Sayı : 32019 

 



20 Kasım 2022 – Sayı : 32019 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2022 – Sayı : 32019 

 

 



20 Kasım 2022 – Sayı : 32019 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Dernekpazarı Holo Vadisi Kültür ve Dayanışma Vakfı (DHV). 
VAKFEDENLER : Salih KÜÇÜK, Esma ALTUNCU, Ahmet ZENGİN, Süleyman Sırrı 

BEŞİNCİ, Edanur KUL, Kerim YILMAZ, İlyas AY, Abdulkadir HAYKIR, Mustafa Asım 
SULU, Ali GENÇ, Adnan BALTACI, Rafet KÜÇÜK, Necmettin ERDİL, Hasan SEVİNÇ, 
Mehmet KARA, Mehmet TOPALOĞLU, Yahya İLHAN, Muhammet Emin KILIÇ, Fehmi 
GÜNEŞ, Osman Nuri TAK, Mehmet Hanefi TOPALOĞLU, Ali ÇELEBİ, Mehmet YAVUZ, 
Yasin ŞAHİN, Zahide FINDIK, Adem GÖRÜCÜ.  

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

NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.10.2022 tarihinde kesinleşen 
16.08.2022 tarihinde tashih edilen 20.04.2022 tarih ve E:2021/248, K:2022/287 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Vakfın halen var olan ileride elde edeceği mal varlığı ve gelirleri ile 
Türkiye’nin geleceğini teminat altına alacak milli ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı gençler 
yetiştirme gayesi ile öğrencilere burs, sosyal yardım gibi mali katkıda bulunmak ve senette 
belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000 TL (SeksenbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU : Salih KÜÇÜK, Abdulkadir HAYKIR, Mehmet Hanefi 

TOPALOĞLU, Ali GENÇ, Mehmet KARA, Adem GÖRÜCÜ, Zahide FINDIK, Yasin ŞAHİN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları 1- Dernekpazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfı’na 
(DKV), olmaması halinde 2- Çaykara Dernekpazarı Eğitim Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 14398/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Üçüncü-Zade Eğitim Kültür Vakfı (ÜÇ-ZADE VAKFI).  
VAKFEDENLER: Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Emrah Behzat Üçüncüoğlu, Edhem 

Üçüncü, Yener Üçüncü. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: GÜMÜŞHANE. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Torul Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/11/2022 tarihli ek kararı, 25/10/2022 tarihinde 
kesinleşen, 28/09/2022 tarihli ve E:2021/54, K:2022/128 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli ahlaki dini ve tarihi esaslara bağlı kalarak; ilmin ve ilmi 
çalışmaların yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre şahsiyet kazanmasını sağlayacak her türlü 
faaliyette bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçların gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 88.273,23-TL.(seksensekizbin, İkiyüzyetmişüçTL, yirmiüç 
Kuruş) 

YÖNETİM KURULU: Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Emrah Behzat Üçüncüoğlu, Edhem 
Üçüncü, Yener Üçüncü. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Torul Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Kültür Derneğine 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 14399/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığından: 
STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer 

Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 
2 - SINAV TARİHİ VE YERİ: 
Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı 

oturumda Ankara’da yapılacaktır. 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel 

Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet adresinde 
(www.muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce ilan edilecektir. Adaylar 
sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız resmi 
internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğün internet adresinde 
(www.muhasebat.hmb.gov.tr) duyurulacaktır. 

3 - GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada 

yapılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar. 
Giriş sınavı şartları: 
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi 

23/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 
fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az 80 
(Seksen) puana sahip olmak, 

ç) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 
(otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), 

d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak, 
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. 
4 - SINAV BAŞVURUSU: 
a) Adaylar başvurularını 12/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 

Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer 
kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların 
son güne bırakılmaması gerekmektedir. 
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b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde 
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya 
mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel 
bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg 
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine 
denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik 
bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

d) “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp 
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

e) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki 
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular 
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. 

f) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar 
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan 
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” 
butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal 
işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer 
aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru 
yapılabilecektir. 

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday 
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle 
değişiklik yapılmayacaktır. 

h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında 
adaylardan isteyebilir. 

5 - BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR: 
a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru 

yapmayanların, 
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (12/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasında) 

yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların, 
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların, 
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörlüğü Yönetmeliği” hükümlerinde 

belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin, başvuruları geçersiz 
sayılacaktır. 

6 - YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ: 
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 300 

kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 300 aday giriş sınavına 
alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 300 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla 
olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 20 Kasım 2022 – Sayı : 32019 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav 
yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup 
ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden 
ulaşabileceklerdir. 

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan “Stajyer 
Muhasebat Kontrolörlüğü Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle sınav tarihi ve yerini 
belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte 
kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı 
özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır. 

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

7 - YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI: 
Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Stajyer Muhasebat 

Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından 
yapılır. 

a) Maliye: 
- Maliye Teorisi ve Maliye Politikası 
- Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları 
- Kamu Maliyesi 
b) İktisat: 
- Mikro ve Makro İktisat 
- İktisadi Düşünceler Tarihi 
- Para Teorisi ve Politikası 
- Türkiye Ekonomisi 
- Uluslararası İktisat 
- Güncel Ekonomik Sorunlar 
c) Hukuk: 
- Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 
- İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı 
- Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları 
- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) 
- Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) 
- Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç) 
ç) Muhasebe: 
- Genel Muhasebe 
- Temel Şirketler Muhasebesi 
- Temel Maliyet Muhasebesi 
- Mali Tablolar Analizi 
8-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ 

DUYURULMASI: 
Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 

50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması 
gereklidir. 
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Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden, 
Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

9 - SÖZLÜ SINAV: 
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama 

yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda 
aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav 
yerlerini gösterir liste Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilecek olup, 
adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden 
ulaşabileceklerdir. 

Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 
Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav 
puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen 
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. 

10 - GİRİŞ SINAV PUANI VE SONUÇLARININ İLANI: 
Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında 

başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını 
oluşturur. 

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, ilan edilen 25 
aday asil, 5 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla 
yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden, 
Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

11 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN: 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını 

kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak 
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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12 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe, duyuru tarihinden itibaren 10 

gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden 
itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır. 

13 - STAJYER MUHASEBAT KONTROLÖRLÜĞÜNE ATAMA 
1- Sınav sonucunda, ilan edilen 25 adayın ataması yapılır. 
2- Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav 

sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz. 
4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal 

edilir. 
5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle 
görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı 
sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir. 

14 - DİĞER HUSUSLAR 
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında 
bulunduracaktır. 

23/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacağından, 
adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne 
alarak, başvurularını son güne bırakmamaları önem arz etmektedir. 

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların 
durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

İlan olunur. 
ADRES BİLGİLERİ: 
Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı : Hazine ve Maliye Bakanlığı 
  Muhasebat Genel Müdürlüğü 
  Muhasebat Kontrolörleri Başkanlığı  
  Kazakistan Caddesi No: 112 06510 Emek/ANKARA 
İstanbul Denetim Grup Başkanlığı : Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi No: 19 

Kat: 1-2   34112 Sirkeci/İSTANBUL  
İzmir Denetim Grup Başkanlığı : Cumhuriyet Bulvarı No: 7/A 35250 Konak/İZMİR 
Tel : 0 (312) 215 57 95 
Faks : 0 (312) 215 57 34 
Mail : denetim@muhasebat.gov.tr 
 14379/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığından: 
MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 (Elli) Muhasebe Denetmen 

Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır. 
2 - SINAV TARİHİ VE YERİ 
Giriş sınavının yazılı bölümü 18/02/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel 

Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet adresinde 
(https://muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınav 
bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığımız 
(https://www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde duyurulacaktır. 

3 - GİRİŞ SINAVI VE SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
Muhasebe Denetmen Yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada 

yapılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar. 
Giriş sınavı şartları: 
Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi 

30/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık 
fakültelerden birini bitirmiş olmak, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP47 veya KPSSP48 puan 
türünden en az 75 (Yetmiş beş) puana sahip olmak (Adaylar başvurularını belirtilen puanlardan 
sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları 
lehlerine olacaktır), 

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz 
beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), 

d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak, 
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak. 
4 - SINAV DUYURUSU VE BAŞVURU 
a) Adaylar başvurularını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri arasında e-

Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer 
kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların 
son güne bırakılmaması gerekmektedir. 
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b) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde 
Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya 
mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların, başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel 
bilgilerini manuel olarak girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini .pdf ya da .jpeg 
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine 
denklik belgesini .pdf ya da .jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ç) Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak 
gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini 
güncelledikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

d) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp 
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

e) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki 
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular 
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. 

f) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar 
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan 
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” 
butonuna basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edebilecektir. İptal 
işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer 
aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru 
yapılabilecektir. 

g) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday 
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

ğ) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle 
değişiklik yapılamayacaktır. 

h) Bakanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında 
adaylardan isteyebilir. 

5 - BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 
a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru 

yapmayanların, 
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (19/12/2022-30/12/2022 tarihleri arasında) 

yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların, 
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların, 
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği Yönetmeliği” hükümlerinde 

belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin, 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
6 - YAZILI SINAVA ÇAĞRILMA VE SINAV GİRİŞ BELGESİ 
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en 

yüksek adaydan başlamak üzere ilk 1000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları 
nedeniyle 1000 inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır. 
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Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav 
yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğün internet adreslerinden ilan edilecek 
olup adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden 
ulaşabileceklerdir. 

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet adresinde yer alan 
“Muhasebe Denetmen Yardımcılığı Sınav Giriş İşlemleri” linki kullanılmak suretiyle sınav tarihi 
ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş belgesi ile 
birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve 
onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır. 

Sınava katılma hakkını elde edenlere ilişkin üste yer almayan başvuru sahiplerine 
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

7 - YAZILI SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Yazılı sınav test usulü ile tek oturumda yapılacaktır. 
Yazılı sınav konuları: 
a) Maliye: 
- Maliye Teorisi ve Maliye Politikası 
- Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları 
- Kamu Maliyesi 
b) İktisat: 
- Mikro ve Makro İktisat 
- İktisadi Düşünceler Tarihi 
- Para Teorisi ve Politikası 
- Türkiye Ekonomisi 
- Uluslararası İktisat 
- Güncel Ekonomik Sorunlar 
c) Hukuk: 
- Anayasa Hukuku (Genel Esaslar) 
- İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı 
- Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları 
- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) 
- Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) 
- Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç) 
ç) Muhasebe: 
- Genel Muhasebe 
- Temel Şirketler Muhasebesi 
- Temel Maliyet Muhasebesi 
- Mali Tablolar Analizi 
8-YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 

50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının aritmetik ortalama notunun en az 70 puan olması 
gereklidir. 
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Yazılı sınav sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden, 
Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle 
duyurulacaktır. 

9 - SÖZLÜ SINAV 
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama 

yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda 
aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

Giriş sınavının sözlü bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ve bu adayların sınav 
yerlerini gösterir liste, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde ilan edilecek 
olup adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan “Sınavlarım/Mülakatlarım” 
menüsünden ulaşabileceklerdir. 

Sözlü sınavda adaylar: 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 
Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı, sözlü sınav 
puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden verilen 
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir. 

10 - GİRİŞ SINAVI PUANI VE SONUÇLARININ İLANI 
Yazılı ve sözlü sınavın her birinden ayrı ayrı en az 70 puan alan adaylar giriş sınavında 

başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalama puanı giriş sınavı başarı sırasını 
oluşturur. 

Adaylar en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralanarak, 50 aday asil, 
25 aday da yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Puanların aynı olması halinde, sırasıyla yazılı 
puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. 

Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformunun “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden, 
Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet adreslerinde yayımlanmak suretiyle 
duyurulacaktır. 

11 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını 

kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak 
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 
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Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

12 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Giriş sınavı sonuçlarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüze, duyuru tarihinden itibaren 

10 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek itiraz tarihinden 
itibaren 10 gün içerisinde sonuçlandırılır. 

13 - MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞINA ATAMA 
1- Sınav sonucunda, ilan edilen 50 adayın ataması yapılır. 
2- Sınavda başarılı olanlardan atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların, sınav 

sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. 
3- Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz. 
4- Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal 

edilir. 
5- Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve 

dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle 
görevinden ayrılanların yerine, mesleki eğitimin başlamasından önce olmak kaydıyla başarı 
sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir. 

14 - DİĞER HUSUSLAR 
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında 
bulunduracaklardır. 

30/12/2022 tarihi saat 23:59’a kadar onaylanmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, akıllı saat, telsiz, fotoğraf makinesi, 

hesap makinesi ve benzeri cihazlar sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında 
bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 
yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında 
yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz 
bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

İlan olunur. 
İletişim Bilgileri: 
Adres: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Personel Atama ve Soruşturma Şubesi 2. Kat Oda No: 209 - 210 - 212 
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA 
Tel : 0 (312) 415 27 80 - 415 15 92 - 415 27 85 - 415 16 05 
Faks : 0 (312) 425 18 72 
Mail: personel@muhasebat.gov.tr 
 14388/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
• Profesör kadroları daimi statüdedir. Profesör kadrosuna müracaat eden adayların 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları 
ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 
Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel 
çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim öğretim faaliyetlerini, 
yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 
dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış 
puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet 
basılı olarak, 5 (beş) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile 
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularında 
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını 
aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış 
olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir 

• Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları, 
ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, 
doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel 
çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden 
yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 
https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları 
gerekmektedir. 

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile 
yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Not: Öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine 
göre uygunluğu değerlendirilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal 
edebilir. 

Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları 

ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
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2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 
sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 

3) Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına 
başvuramazlar. 

4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 
sayılır. 

5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 

6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 

8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen 
adayların müracaatları kabul edilecektir. 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DERECE ADET UNVAN İLAN ŞARTI 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Kardiyopulmoner 
Rehabilitasyon 

3 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora eğitimini 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalında 
yapmış olmak ve 
pediatrik rehabilitasyon 
alanında çalışmaları 
olmak. 

Hemşirelik 
İç Hastalıkları 
Hemşireliği 

5 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

İç Hastalıkları 
Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak. 

Hemşirelik 
Cerrahi 

Hastalıklar 
Hemşireliği 

2 1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Cerrahi Hastalıklar 
Hemşireliği alanında 
doktora yapmış olmak. 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Tarih Yeni Çağ Tarihi 1 1 Doçent 

Yeni Çağ Tarihi 
alanında doçent 
unvanı almış olmak. 
Yazma eserler üzerine 
çalışmalar yapmış 
olmak. 

İKTİSADİ VE 
İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İktisat İktisat Politikası 1 1 Profesör 

Makro iktisat bilim 
alanında doçentliğini 
almış olup, ilgili alanda 
çalışmalar yapmış 
olmak. 

    14349/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin          

B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 
aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden 
ödenecektir. 

POZİSYON 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

101 Tekniker 1 

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi veya Elektrik 

Elektronik programı önlisans mezunu olmak ve 

belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl çalışmış olmak. 

102 Teknisyen 1 

Meslek Liselerinin Torna Tesviye, Makine Teknoloji veya 

Makine ve Tasarım Teknolojisi bölümlerinin herhangi 

birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en 

az 1 yıl çalışmış olmak. 

103 Teknisyen 1 

Meslek Liselerinin Makine veya Elektrik bölümlerinin 

herhangi birinden veya Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümünden 

mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az 1 yıl 

çalışmış olmak. 

104 
Büro 

Personeli 
2 

Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye, Maliye-Muhasebe, 

Matematik veya İstatistik lisans programlarının herhangi 

birinden mezun olmak. 

105 
Destek 

Personeli 
3 

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun 

olmak ve 35 yaşından gün almamış, görevini yapmaya engel 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
2- 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, 

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son         

1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi 
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması 
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç 
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak. 
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5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak, 

6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili 
engeli bulunmamak, 

8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER 
Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;  
1- Kimlik Belgesi fotokopisi, 
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi, 
3- Başvurulan unvan için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler. 
4- Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 

2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını 
gösteren belge 

5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.) 

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler. 
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek 

aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ 
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde 
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit 
edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır. 

    14350/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi, F26B25D2A pafta, 868 ada, 416 parsel üzerindeki 

1219345 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1366 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 
Genç Koza Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, “dava konusu 
işlemin iptali” yönünde verilen Ankara 4. İdare Mahkemesinin 26.12.2018 tarihli ve E.2018/718-
K.2018/3141 sayılı kararına karşı Bakanlığımızca istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 29.09.2022 tarihli ve E.2022/1499-K.2022/1347 sayılı 
kararı ile “istinaf başvurusunun kabulüne, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 26/12/2018 
tarih ve E.2018/718-K.2018/3141 sayılı kararın kaldırılmasına ve davanın reddine” 
hükmedildiğinden, 25.04.2019 tarihli ve 30755 sayılı Resmî Gazete ilanı Genç Koza Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan "dava konusu işlemin iptali" işlemi Bakanlık Makamından 
alınan 14.11.2022 tarih ve 4991194 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 14337/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Ankara Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Atılım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mudanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2022 Yılı Eylül Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri

Listesi
–– 2022 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




