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YÖNETMELİKLER

Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2014 tarihli ve 29219 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu-
pınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Merkezin amaçları; afet ve acil durum yönetim sürecinin temel unsurları olan oluşum, risk-
zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme ile mesleki yeterlilik ve iş sağlığı ve güvenliği
konularında üniversitenin ilgili akademik-idari birimlerinin ortak çalışmasıyla ve gerektiğinde
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde kentsel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, eğitsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulun-
maktır. Bu çerçevede Merkezin amaçları şu konuları kapsar:”

“c) Afet ve kaza yönetim sürecindeki konular ile mesleki yeterlilik ve iş sağlığı ve gü-
venliğine yönelik; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere toplum bilinçlendirme eğitimleri ve
sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi.”

“d) Ulusal ve uluslararası ilgili standartlara uygun ulusal ve uluslararası alanlarda her
türlü belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak per-
sonel belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminer, konferans, kongre, sempozyum, çalıştay,
alan araştırması, sınav organizasyonu, her türlü eserlerin yayını, ulusal düzeyde Avrupa Birliği
normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar dü-
zenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştiril-
mesinin sağlanması.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.

“ı) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş
güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık çalışanı eğitimlerinin düzenlenmesi, eğitime katılanlara
katılım belgesi verilmesi,

i) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon
gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak
ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyon eğitimi yapılması, sınav düzenlen-
mesi, belge, sertifika ve katılım belgesi verilmesi,

j) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standart-
ları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Eğitim, bilimsel faaliyetler ve araştırma projeleri birimi.”
“c) Mesleki Eğitim Birimi.”
“d) Sınav Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Sertifikasyon Birimi.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2014 29219
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İnönü Üniversitesinden:
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim
ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-

terlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalını,
ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan

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

bulunan bilim/sanat dalının başkanını,
f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen

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

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

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

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

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

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

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

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

janlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

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

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

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

Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda aranacak ko-

şullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden,

ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, baş-
vurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile
eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip
olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarların enstitülerdeki ana-
bilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yüksek lisans başvurusu ka-
bul edilen adayların kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60’ı, lisans not or-
talamasının %30’u ile yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstündeki
adayların sıralaması yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan
adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES ve ya-
bancı dil puanının toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

b) Tezli yüksek lisans eğitimini kısmen veya tamamen yabancı dille yapan anabilim
dallarında, adayların bir yüksek lisans programına kabul edilmeleri için YDS veya YÖK tara-
fından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavına girmiş olmaları
gerekir. Bu sınavlarda alınması gereken asgari puan ve koşullar ilgili anabilim dalı başkanlığı-
nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

c) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar bünyesindeki tezli yüksek lisans
programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat da-
lınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programla-
rına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not orta-
lamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına
göre yapılır. Yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen
ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların,
buradan gelecek puan katkıları sıfır olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki
birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik duru-
munda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
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ç) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda, ilgili anabilim/anasanat veya bilim/sa-
nat dalı bilim sınavı ve/veya mülakat yapılmasını öngörebilir. Böyle bir durumda başvuru de-
ğerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

1) ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u, bilim sınavında veya müla-
katta alınan notun %10’u ve yabancı dil puanının %10’unun toplamına göre 50 puanın üstün-
deki adayların sıralaması yapılır. 

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

d) Üniversitenin lisans programlarını birincilikle bitiren adayların, mezun oldukları li-
sans programlarında ilan edilen birincilik kontenjanlarına başvurabilmeleri için başvuru tari-
hinden önceki iki yıl içerisinde mezun olmaları ve başvurdukları program için gerekli olan as-
gari koşulları sağlamaları gerekir. İlan edilen programa birden fazla adayın başvurması halinde
bu adayların sıralaması lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayların lisans not ortalamalarının
eşit olması halinde, ALES notu yüksek olan aday tercih edilir.

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

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

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

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

lerini kullanarak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. 

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz
ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç
danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
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Süre
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in al-
tında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına
girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Dersler
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanları, birinci yarıyılın başlangıcından en

az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim/anasanat dalı kurulu kararını
enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.

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

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

(4) Ders süreleri 45 dakikadır.
(5) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, toplam kredi miktarının

yarısını geçemez.
(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

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

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

(2) Tez danışmanı, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Öğretim
üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Danışmanın öne-
receği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önceden anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izle-
mesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı
başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.

(4) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştiri-
lebilir.
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(5) Öğrencinin, üst üste iki yarıyıl kayıt yenilememesi halinde, danışmanın görevi sona
erer.

(6) Kaydını yenileyen öğrenci için kayıt yenilediği yarıyıl itibarıyla bu maddede belir-
tilen hükümler doğrultusunda yeniden danışman atanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 11 – (1) Zorunlu derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan tezli yüksek

lisans programı öğrencisi, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına
uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu ana-
bilim/anasanat dalı aracılığı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir. 

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

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

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

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

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

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

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

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın, YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.

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

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

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

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

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

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

Dersler
MADDE 15 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde be-

lirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde
ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sıra-
sında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

b) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısım-
dan oluşur. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

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

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

elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan
sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yılsonu sınavları ise gö-
zetim altında yapılır.

b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %30, yıl-
sonu sınavının etkisi %70’tir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yılsonu sınavından en az 65
puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması
gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.

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

ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uy-
gulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda
ders tekrarı yapılır.
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Dönem projesi  
MADDE 16 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken ikinci yarıyılın başında kayıt

yaptırılır ve ilgili yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün dönem projesi
hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imza-
lanmış ve müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde ens-
titüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder.
Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzelt-
meleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü, anabilim/anasanat dalı

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

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

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

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece tezli yüksek lisans

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

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

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

değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana-

bilim/anasanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurduk-
ları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ay-
rıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen
standart puana sahip olmaları gerekir. 
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b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların,
kayıtlarının yapılmasında öncelikle, ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile ha-
zırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının %30’u,
diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not
ortalamasının toplamının yarısının %30'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla
adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik
verilir.

c) Eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uygun görülecek lisans diplo-
masına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES
puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için be-
lirlenen standart puana sahip olmaları, YDS’den en az 65 puan veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamala-
rının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu
kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının %60'ı, yabancı dil pua-
nının %10'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının %30'u toplanarak adaylar
sıralanır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik veri-
lir.

ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Karaciğer Nakli Enstitüsünde doktora programlarına
başvuracak adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri
puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen
TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve
ayrıca YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan diş hekimliği fa-
külteleri mezunlarının; DUS temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpı-
larak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal
ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS’den en az 55 puan veya eş değerliği kabul edilen
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.

e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan
adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul
edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca
YDS’den en az 55 puan almış olmaları veya YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimlerinde
doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS temel
puanının veya ALES puanının %60'ı, yabancı dil puanının %10'u ile mezuniyet not ortalama-
sının %30'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS
veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara
öncelik verilir.

f) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların,
kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin
birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek
lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve doktora giriş sınav notunun %20’sinin top-
lamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için
doktora giriş sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES ve yabancı
dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.

g) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde doktora program-
larına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/anasanat dalınca uy-
gun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS’den en az 55 puan
veya eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları;
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ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili anabilim/anasanat dalı tara-
fından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gere-
kir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not orta-
laması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme
ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük
olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.

ğ) Sağlık, Fen, Eğitim, Sosyal Bilimler ve Karaciğer Nakli Enstitülerine ait doktora
programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği program-
larında ise zorunlu olarak, bu fıkrada belirtilen ALES, YDS ve mezuniyet notuna ilaveten öğ-
rencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek/yeterlik, uygulama
sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin yapılacağı,
sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler Anabilim dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES puanının
%50’si, yabancı dil puanının %10’u, mezuniyet not ortalamasının %30’u ile sınav notunun
%10’unun toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı
yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.

Süre
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerleri başarıyla tamamlama-
nın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerleri başarıyla
tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

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

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

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

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

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

(3) Ders süresi 45 dakikadır.
(4) Anabilim dalının ders müfredatında bulunan zorunlu dersler, zorunlu kredi mikta-

rının yarısını geçemez.
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Seminerler
MADDE 23 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, en az

bir seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz
olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer,
tez danışmanının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik
jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması ha-
linde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile
birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye
bildirilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 24 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite

kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez
konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniver-
sitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu
tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş
hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında
öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora dere-
cesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danış-
manlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü
müdürlüğünce tespiti halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin
tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

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

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

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

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

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-
pılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında
yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not
doktora derslerindeki başarı notudur. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

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

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

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

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilerse
komite toplantılarına katılabilir.

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

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

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

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

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

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

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme,

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

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

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi adet taslak tezi ve intihal
programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı
bulunduğu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı rapo-
runu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin ve intihal yazılım
programı raporunun, kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken yirmi gün, en geç
ise bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

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

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

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

(7) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun aynı anabilim/anasanat
dalından olmak üzere, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Aynı alandan öğretim üyesinin bulun-
maması durumunda en yakın anabilim/anasanat dalından öğretim üyesi/üyeleri görevlendirilir.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde
gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye biçimi Senatoca belir-
lenmiş doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir.
Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-
silir. 

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır. 

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

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

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

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

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

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur.
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(4) Adayların ilgili anasanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve
değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması
aşağıdaki şekilde yapılır:

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

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

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

Süre
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğren-
cinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu
ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danış-
manının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı, öğretim üye-
leri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Sanatta
yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönet-
miş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 34 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım
kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur. 
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte, danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile yedi
adet taslak tezi ve intihal programından alınan orijinallik raporunu anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde
gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

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

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

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden
savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 32 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

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

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulamaya Yönelik Hükümler

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

ve diğer hususlar eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe
ilan edilir. 
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(2) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen anabilim/anasanat dallarında, enstitülerin
öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili anabi-
lim/anasanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen
şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite ile
ilişiği kesilir.

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

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

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

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

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

(5) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer
öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında
aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir. Bu derslerden alınan notlar öğ-
rencinin ortalamasına katılmaz.

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

Yabancı dil hazırlık eğitimi
MADDE 38 – (1) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim ya-

rıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, bir yıl süreyle yabancı diller
yüksekokulunda, anabilim/anasanat dalının uygun gördüğü yabancı dilde hazırlık eğitimi ala-
bilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-

30 Ekim 2017 – Sayı : 30225                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci her yarıyıl en fazla iki
ders alabilir. Öğrenci katkı payını yatırması ile ders kaydı yapılır. Lisansüstü programa kabul
edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde,
muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. 

(2) Yatay geçiş için öğrencinin;
a) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,
b) Not ortalamasının tam notun en az %80'i olması,
c) Yüksek lisans ve doktora programlarında tez aşamasına geçmemiş olması,
gerekir.
(3) Yatay geçiş için kontenjanlar anabilim/anasanat dalları esas alınarak 36 ncı maddeye

göre ilan edilir. Başvurular, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim
kurulunca değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.

(4) Tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans yatay geçiş kon-
tenjanlarına başvuru yapamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu ve yurt dışında

ikamet eden Türk vatandaşı adaylarda aranacak koşullar şunlardır:
a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden gelen yabancı uyruklu-

lardan; kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, öğrenimleri sırasında al-
dıkları dersler ve başarı notlarını gösteren belgeler ve bu belgelerin resmi onaylı Türkçe çevi-
rileri ile enstitü müdürlüğüne başvururlar.

b) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Diğer üniversitelerin Türkçe öğ-
retim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile Üniversitenin
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkçe kurslarını ya da sınavlarını ba-
şardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip ol-
mayan adayların, Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Türkçe
Dil Yeterlilik Düzeyinin B2 ve üzeri olması gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini
Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından
muaf tutulurlar. 

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için yüksek lisans başvurularında yabancı dil başarı şartı
aranmaz.

ç) Doktoraya başvuran adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce
olarak yapılan YDS’den en az 55 puan veya YÖK tarafından geçerli sayılan bir sınavdan bu
puana eş değer bir puan almaları gerekir.

d) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar başvurduğu alan ile ilgili
mülakat sınavına girerler.

e) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim
yapan lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru ve kabul koşulları
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.

(2) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran, mülakata

giren ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı; lisans mezu-
niyet not ortalamasının %50’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.
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b) Yüksek lisans veya doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe
seviye tespit sınavına girerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not orta-
lamasının %30’u, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır.

c) Dört yıllık lisans mezunlarının doktora programlarına başvurabilmeleri için yerleş-
tirme puanı ALES veya eş değer kabul edilen bir sınavdan en az 80, lisans mezuniyet notunun
en az 4 üzerinden 3 veya muadili, yabancı dil puanı olarak YDS veya YÖK tarafından eş değer-
liği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan olması gerekir.

ç) Doktora programlarına lisans mezunu olarak başvurabilmek için beş veya altı yıllık
lisans eğitim programlarının birinden mezun olmak gerekir.

d) Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit
sınavından muaf olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yük-
sek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve mülakat puanının %50’sinin toplamıdır. Dok-
tora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına gi-
rerek başarılı olanlar için yerleştirme puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yüksek
lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, Türkçe dil sınavı puanının %20’si ve mülakat pua-
nının %50’sinin toplamıdır.

e) Yerleştirme puanının hesaplanabilmesi için en düşük mülakat puanı; yüksek lisans
programlarına başvuranlar için 100 tam puan üzerinden 50, doktora programlarına başvuranlar
için 100 tam puan üzerinden 60 olması gerekir.

f) Kontenjan dâhilinde yer alan ve yüksek lisans programı yerleştirme puanı en az 60,
doktora programı yerleştirme puanı en az 65 olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başla-
yarak sıralanır. Denklik belgesi ile başvuran adaylar başvurdukları programlara kesin, diğerleri
şartlı kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü
müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması durumunda, son mezuniyet not or-
talaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(3) Şartlı kaydedilen adayların önceki öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınma-
dığına ilişkin YÖK görüşü alındıktan sonra programa kesin kayıtları yapılır. Olumsuz görüş
gelmesi halinde kayıtları iptal edilir.

(4) Adayların kayıt işlemleri, ilgili enstitüler tarafından yapılır.
(5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında

ikamet ettiklerini belgelemeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlen-
dirilir ve sonuçlandırılır.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 42 – (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:
a) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haf-

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

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

c) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü dersi verebilir. Ancak enstitü
yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı dörde çıkarılabilir. Bu hesaplamaya tezsiz yüksek
lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dâhil edilmez.

ç) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan
dersi açılabilir. 

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 43 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:
a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu

değildir.
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b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygula-
malı derslerin ise %80'ine devam etmiş olması gerekir.

c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zaman-
larda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en
az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en dü-
şük 65, doktora için en düşük 75'tir.

ç) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girme-
yen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sı-
nav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 44 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre
karşılıkları ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki şekildedir.

Not Harf Karşılığı Açıklama Katsayısı
93-100 AA Pekiyi 4
87-92 BA  İyi 3,5
81-86 BB Orta 3
75-80 CB  Doktora için en düşük başarı notu 2,5
65-74 CC  Yüksek lisans için en düşük başarı notu 2
61-64 DC Geçmez 1,5
60 ve altı DD Geçmez 1

Kısaltma Açıklama Puan
FG Sınava girmedi 0
DZ Devamsız 0
BŞ Başarılı -
FF Başarısız -
Ders tekrarı
MADDE 45 – (1) Başarısız olunan zorunlu dersler ve seminer tekrarlanır. Başarısız

olunan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, ens-
titü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 46 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bu-

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

Mazeret sınavı
MADDE 47 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmî yataklı tedavi

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

Disiplin
MADDE 48 – (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrenci disiplin konularında,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan
öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir ve bu öğrenci Üniversiteye bağlı enstitülere yeniden
başvuramaz.
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Ders saydırma ve muafiyet
MADDE 49 – (1) Öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede

alarak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim-öğretimin başlamasından itibaren bir ay
içerisinde başvurmak koşuluyla, ilgili anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulun-
duğu programın kredi alt limitinin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü
yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.

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

Öğrenci değişimi
MADDE 50 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde, öğ-

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

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ve diğer hükümler
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları
uygulanır.

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

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

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 12/3/2017 tarihli ve 30005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

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

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

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 51 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve

isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretim programlarının amaç-
ları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınav-
larında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı

yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sı-
navlarına, İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu, fakülte ve enstitülerdeki
tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin almak zorunda oldukları ha-
zırlık sınıfı eğitimi ile devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli yabancı dil ders-
lerinin eğitim ve öğretim ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve

49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bölüm: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünü,
b) Bölüm Akademik Kurulu: Bölüm Başkanı başkanlığında toplanan ve Bölüm Başkan

Yardımcıları, Hazırlık Sınıfı seviye koordinatörleri ile önlisans ve lisans programlarındaki ya-
bancı dil derslerini veren öğretim elemanlarından bir temsilcinin Bölüm Başkanı tarafından
bir yıl süre ile görevlendirilmesi ile oluşan kurulu,

c) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanını,
ç) CAE: Cambridge English Advanced Exam uluslararası sınavını,
d) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesini,
e) Dış sınav: Öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olmak için girdikleri ulusal ve ulus-

lararası sınavları,
f) Eğitim Devam Puanı (EDP): Hazırlık sınıfı eğitimine devam yükümlülüğünü yerine

getiren öğrencilere verilen ve öğrencinin hazırlık sınıfı başarı notuna etki oranı Bölüm Akade-
mik Kurulu tarafından belirlenen puanı,

g) FCE: First Certificate in English uluslararası sınavını,
ğ) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını,
h) Hazırlık Sınıfı Başarı Notu: Öğrencinin Performans Değerlendirme Notu (PDN) ile

eğitim-öğretim yılı veya yaz öğretimi sonunda yapılan YDYS’den aldığı puanın oransal toplamı
ile oluşan notu,

ı) Öğretim elemanı: Yabancı diller bölümünde tam zamanlı veya ders saat ücretli gö-
revlendirme usulü ile ders veren öğretim elemanlarını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
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j) Parçalı Geçiş Sistemi (PGS): YDYS’de başarılı olunan her bir beceriden (dinleme,
okuma, yazma, konuşma) sonraki YDYS’lerde iki yıl süreyle muaf olma durumunu,

k) Performans Değerlendirme Notu (PDN): Bir eğitim-öğretim yılı ve yaz öğretimi içe-
risindeki değerlendirme araçları olan kısa sınav, sınav, sunum, ödev, proje ve benzeri çalışma-
lardan öğrencinin aldığı notu,

l) PTE (Academic): Pearson Test of English uluslararası sınavını,
m) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,
o) Seviye koordinatörü: Hazırlık Sınıfındaki her bir seviyedeki eğitim-öğretim faali-

yetlerinin koordinasyonundan sorumlu öğretim elemanını,
ö) TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test uluslararası

sınavını,
p) TOEFL PBT: Test of English as a Foreign Language Paper Based Test uluslararası

sınavını,
r) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
s) Yabancı dil muafiyet sınavı: Öğretim dili Türkçe olan programların öğrencilerine zo-

runlu olarak verilen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olabilmek için uygulanan
yabancı dil muafiyet sınavını,

ş) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Hazırlık sınıfından muaf olabilmek için yabancı
diller bölümü tarafından yapılan ve okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, konuşma ve yazma
becerileri olmak üzere toplam dört beceriyi ölçen İngilizce Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

t) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
u) YDSTS: Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin seviyelerini belirlemek üzere

Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
v) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi

Eğitim-öğretimin esasları
MADDE 5 – (1) Yabancı diller bölümünde eğitim-öğretim ve sınavlar, Senato tarafın-

dan onaylanan akademik takvime göre yapılır.
(2) Yaz eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(3) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarının akademik paketlerinde yer alan Ya-

bancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri ile akademik ve mesleki yabancı dil derslerinin içerikle-
rinin oluşturulması, uygulanması ve bu derslerle ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmesi,
Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

Hazırlık sınıfı öğrenim süresi ve başarı durumu
MADDE 6 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfında öğrenim süresine Senato tarafından

karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik tak-
vim Bölüm tarafından hazırlanır ve Rektör tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Ha-
zırlık sınıfında eğitim-öğretim 5/11/2012 tarihli ve 28458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili mad-
delerinde belirtilen güz ve bahar yarıyıllarından oluşan bir eğitim-öğretim süresi kadardır.
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(2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını karşılayamayan öğrenciler isteğe
bağlı olarak yaz öğretimine katılabilir. Yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi başlan-
gıcında en az bir ara sınav ve bir yaz öğretimi sonu sınavı olmak koşuluyla ilan edilir.

(3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını kar-
şılayamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı ba-
şında Bölüm tarafından düzenlenen YDYS’ye girebilirler. Önceki eğitim-öğretim yılında ha-
zırlık sınıfı okuyup başarısız olan öğrencilerden ilgili eğitim-öğretim yılında eğitime aktif ola-
rak devam etmeyip 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında kendilerine tanınan iki yıllık hazırlık eğitimi
süresini aşmamış öğrenciler de Bölüm tarafından düzenlenen YDYS’ye girebilirler. Bu sınavda,
İngiliz dili ve edebiyatı ve yabancı diller eğitimi (İngilizce öğretmenliği programı için 80/100
puan ve yabancı dille eğitim yapan diğer programlar için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık
sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitim) öğretimlerine başlarlar.

(4) Bu maddede belirtilen sürelerde başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ikinci yıl sonuna kadar hazırlık sınıfı
öğrenciliği statüsü devam eder. Bahse konu öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimine ikinci yıllarında
devam edebileceği gibi, derslere devam etmeyip bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girerek
hazırlık sınıfı başarı koşullarını sağladıklarını gösterebilir.

(5) Hazırlık sınıfındaki devam yükümlülüğünü yerine getiren öğrencilerin, hazırlık
sınıfı başarı notuna, Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen oranda EDP eklenir. Bu
oran her eğitim-öğretim yılı başında belirlenerek öğrencilere ilan edilir.

(6) Yarıyıllar sonunda ve yaz öğretimi sonunda yapılan YDYS’de öğrencinin aldığı
puana, Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen oranda PDN etki ettirilerek hazırlık sınıfı
başarı notu belirlenir.

(7) PGS’de öğrencinin her bir beceriden muaf olmak için yeterli görülen puanı her eği-
tim-öğretim yılı başında Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Kendile-
rine verilen bu hak ile hazırlık sınıfı öğrencileri, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ş) bendinde
yer alan farklı becerilerden farklı zamanlarda geçme olanağına sahiptir.

Derse devam yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim gören öğrenciler derse devam et-

mekle yükümlüdür. Öğrencilerin derse devam durumları Bölüm Akademik Kurulu tarafından
belirlenen ve ilan edilen oranda hazırlık sınıfı başarı notuna etki eder.

(2) Hazırlık sınıfı öğretim elemanları öğrencilerin devam durumlarını günlük olarak
Bölüm Başkanlığına sunar.

(3) Mazeretleri nedeniyle derse katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden iti-
baren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla İstanbul Kültür
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre Bölüm Aka-
demik Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde izinli sayılırlar.

(4) Sınav ve uygulamalara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin
bitiminden itibaren üç iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları ve mazeret-
lerinin Bölüm Akademik Kurulu tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmesi halinde mazeret sınavına
girebilirler.
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(5) Özel durumlarını gösteren raporlarının Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme engelli öğrencilere özel durum-
larına uygun olarak sınav düzeni sağlanır.

(6) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır.
Eğitim-öğretim planı
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfı CEFR’ye göre belirlenmiş farklı seviyelerden oluşur.

Bu seviyeler başlangıç (Beginner), temel düzey (Elementary), orta-öncesi (Pre-Intermediate),
orta düzey (Intermediate), orta-üstü (Upper-Intermediate) ve ileri (Advanced) şeklinde adlan-
dırılır. Seviyeler ve seviyelerin ders saatleri Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi döneminde, Bölüm tarafından ilan edilen
sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır. İlgili yarıyılın PDN’sinin hesaplanmasında
Bölüm Akademik Kurulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme araç-
ları ve bu araçların öğrencinin PDN’ye olan etki oranı esas alınır.

Yabancı dil yeterlilik sınavı
MADDE 9 – (1) Üniversitenin yabancı dille eğitim-öğretim yapan önlisans, lisans ve

lisansüstü programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerine, her eğitim-öğretim yılı başında Bö-
lüm tarafından YDSTS uygulanır. YDSTS’de Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenen
asgari oranda başarı sağlayan öğrenciler, YDYS’ye girmeye hak kazanırlar. Bu sınava önceki
eğitim-öğretim yılında verilen hazırlık sınıfı eğitiminde ve yaz öğretiminde başarısız olmuş
öğrenciler de girebilir.

(2) Eğitim-öğretim yılının başında Bölümün düzenlediği YDYS’den İngiliz dili ve ede-
biyatı ve yabancı diller eğitimi (İngilizce öğretmenliği programı için 80/100 puan ve yabancı
dille eğitim yapan diğer programlar için 60/100 puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf
olarak) ve bölümlerindeki öğretimlerine başlarlar.

(3) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan YDYS’de başarılı olamayan öğrenciler ya-
bancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

(4) Hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin eğitim alacakları seviyeler YDSTS ba-
şarı notlarına göre Bölüm Akademik Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Yerleştirildikleri seviyeye uygun olmadıkları değerlendirilen öğrenciler yazılı ve
gerekçeli talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanının önerisi doğrul-
tusunda Bölüm Akademik Kurulu kararı ile üst ya da alt seviyeye geçebilirler.

(6) YDYS’ye veya YDSTS’ye girmeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. Zo-
runlu olmasına rağmen YDSTS’ye girmeyen öğrenci, Bölüm Başkanlığı tarafından en düşük
seviyedeki hazırlık sınıfına yerleştirilir.

(7) YDYS her eğitim-öğretim yılının başında ve güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretimi
sonunda yapılır. Ayrıca, Rektörlükten gelecek yazılı ve gerekçeli talepler doğrultusunda ve
YÖK takvimine uygun biçimde Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine kayıt
yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Bölüm tarafından YDYS’ye ka-
yıtları yapılabilir.

(8) Güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS’ye;
a) Hazırlık sınıfında öğrenimine orta-öncesi (Pre-Intermediate) ve üzeri seviyede bir

sınıfta başlayan öğrenciler,
b) Önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olmuş öğrenciler-

den sınava girme talebini sınavın yapılacağı tarihten en geç yirmi (20) iş günü öncesine kadar
Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak ileten öğrenciler,

katılabilir.
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(9) Başarılı olarak hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olan öğrenciler İstanbul Kültür Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(10) Ek kontenjan ve dikey geçiş öğrencileri için yapılan YDYS’ye yalnızca bu statü-
deki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Bölüm
Akademik Kurulu kararıyla hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler.

(11) Öğretim dili Türkçe olan fakülte ve meslek yüksekokullarında kayıtlı öğrenciler
için hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Hazırlık sınıfı muafiyet koşulları ve eşdeğerlik sınavları
MADDE 10 – (1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşa-

ğıdaki tabloya göre uygulanır:

(2) Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılarak gerekli puanı
alan öğrenciler, hazırlık sınıfı muafiyetine ilişkin taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
verecekleri sınav sonuç belgelerine ekledikleri dilekçeleri ile başvururlar.

(3) TOEFL IBT sınavına girmek suretiyle hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğ-
rencilerin sadece devlet üniversitelerine ait binalarda girmiş oldukları TOEFL sınavlarının so-
nuç belgeleri eşdeğerlik için kabul edilir.

(4) Dış sınav eşdeğerlik belgelerinin geçerlilik sürelerinin belirlenmesinde, 23/3/2016
tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
hükümlerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

(5) Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan
öğrenciler başarılı oldukları Hazırlık Muafiyet Sınavı tarihi ile başvuru tarihleri arasında geçen
sürenin üç yılı aşmaması koşuluyla belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder-
ler.

(6) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan ve aşağıdaki koşulları taşıyan öğ-
renciler hazırlık eğitiminden muaftır:

a) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında en az son üç yılında, eğitim görüp
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.

b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edi-
len uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puanla başarılı olanlar.

(7) Hazırlık sınıfı eğitimi alarak başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere bitirdikleri
seviyeyi gösteren İngilizce Dil Yeterlilik Sertifikası düzenlenir.
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Zorunlu yabancı dil eğitim-öğretimine ilişkin esaslar

MADDE 11 – (1) Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğren-

cilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince,

birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir.

(2) Zorunlu yabancı dil dersleri için İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Öğretim dili Türkçe olan programlar için yabancı dil muafiyet sınavı esasları

MADDE 12 – (1) Üniversitenin Türkçe eğitim-öğretim yapan önlisans ve lisans prog-

ramlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının başında yapılan yabancı dil

muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler.

(2) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılının başında yapılır. Bu sınava her öğrencinin

sadece bir kez girme hakkı vardır. İlk kayıt, ek kontenjan ve diğer kayıt türleri ile gelen öğren-

cilere muafiyet sınavı, eğitime hak kazanılan yarıyılın başında ilan edilen tarihte bir kez yapılır.

(3) Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil muafiyet sınavına katılmayan öğrenciler, Ya-

bancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almakla yükümlüdürler.

(4) Muafiyet sınavında 60/100 ve 69/100 arası puan alan öğrenciler sadece Yabancı Dil

I dersinden A notu ile 70/100 puan ve üzeri alan öğrenciler ise Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II

derslerinden A notu ile muaf olur. Muafiyet sınavında yeterli puanı alamayan öğrenciler Yabancı

Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almakla yükümlüdürler.

(5) Muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrencilerden başka bir yükseköğretim ku-

rumunda ya da Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfında eğitim alıp başarıyla bitirdiğini bel-

geleyenler ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen Dış Sınavlar Eşdeğerlik Tablo-

sunda yer alan sınavlardan yeterli puana sahip olanlar Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersle-

rinden A notu ile muaf olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Kültür Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 26/12/2016 tarihli ve 29930

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği ve 26/2/2017 tarihli ve 29991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Kültür Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 6/9/2015 tarihli ve 29467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KÜSBUAM): Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

a) Temel olarak spor bilimlerinin tüm alanlarına yönelik olarak bilimsel araştırma ve

uygulamalar gerçekleştirmek, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

b) Spor bilimleri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve

seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum

ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin gelişti-

rilmesine katkıda bulunmak,

c) Spor bilimlerinde bilgi üretimine yönelik imkânlar hazırlamak, araştırmalar yapmak,

ç) Merkez içindeki yüzme havuzunu ve diğer sportif alanları, stadyumu, halı sahaları,

basketbol sahaları, tenis kortları gibi açık alan spor tesislerini sportif amaçlı kullanmak ve yö-

netmektir.
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Faaliyet alanları ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Olimpik yüzme havuzu, küçük havuz, fitness salonu, squash salonu, jimnastik salonu,

dans salonu, sauna, hamam ve benzeri tüm açık ve kapalı sportif alanların yönetimini, bakım

ve onarımını, yeni sportif amaçlı alet ve ekipmanların alımını, her türde sportif malzeme alımını

gerçekleştirmek,

b) Sportif tesislerde görevlendirilecek personel ve stajyer öğrencilerin seçimini, çalış-

tırılmasını, idaresini ve yönetimini gerçekleştirmek,

c) Spor bilim alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yön-

temleri geliştirmek, kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağ-

lamak,

ç) Disiplinlerarası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına ko-

ordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak,

d) Spor bilimleri temelli araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleş-

mesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

e) Sporla ilgili temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel pro-

je üretimi için gerekli önlemi almak,

f) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile spor bilimlerinde çalışan araştırmacılara,

istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak,

g) Sporla ilgili konularda öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yön-

temleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yar-

dımcı olmak, uygulamalar için ortam oluşturmak,

ğ) Her düzeyde spor araştırmacısının gelişimine yönelik eğitim programları, konferans-

lar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışma-

larla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

h) Spor araştırmacıları arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek diğer yöntem-

lerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek

çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

i) Merkezin araştırma ve finansal imkânlarını arttırmak ve bu konularda çalışmalar yap-

mak,

j) Sporcuların sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılmasında, performans değer-

lendirilmesinde Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile işbirliği sağlamak,

k) Takımlara ve bireylere yönelik spor sakatlıkları ve yaralanmalarından korunma, uy-

gun spor malzemesi ve koruyucu gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri

vermek,

l) Spora dönüş egzersiz ve antrenman programlarının düzenlenmesini sağlamak,

m) Spor laboratuvarları kurmak, laboratuvar ve saha testleri ile sürat, kuvvet, dayanık-

lılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri, vücut kompozis-

yonu analizi, vücut yağ oranı ve ideal kiloyu belirlemek, sportif hareketlerin dinamik analizini

yapmak ve diğer kamu kurum, kuruluş ve takımlara hizmet sunmak,
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n) Bireylere ve takımlara yönelik performans analizi, oyun ve maç analizleri, teknik,

taktik istatistiksel analiz, performans testlerini yorumlamak, antrenman programlarını oluştur-

mak,

o) Doping merkezi kurulması, sporcu beslenmesi, anti-doping yaklaşımı, ergojenik yar-

dımcılar, spor psikolojisi, uzman diyetisyenlerce sporcuya özel doğru beslenme önerileri, do-

ping maddeleri ve sağlığa zararlı ilaçlardan korunma, doping olmayan performans artırıcı ilaç-

lar, vitaminler ve benzeri maddelerin doğru kullanımına yönelik konularda danışmanlık ve eği-

tim hizmetleri verilmesi ile stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, antrenmana

uyum ve benzeri sorunlarda destek sağlamak,

ö) Spor tesislerinin ortamlarının sağlığa uygunluğunu denetlemek, takibini yapmak ve

bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek,

p) Çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti

ve yetenek testleri yapılmasını sağlamak,

r) Yaşlılar ve engelliler için sağlıklı yaşamaya yönelik egzersiz programları hazırlamak,

s) Sporun geniş kitlelere yayılmasını ve uygulama alanları oluşturulmasını sağlamak,

ş) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlamak,

t) Sportif branşlarda federasyonlarla koordineli olarak ulusal ve uluslararası yarışmalar

ve etkinlikler düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştır-

ma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre

görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını

Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan

müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür

yardımcısı, Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla

bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Mü-

dür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak

ve bu Kurula başkanlık etmek,

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili

kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun

ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

f) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birim-

lerin yönetici ve hizmet personelinin seçimi, eğitimi ve istihdamını sağlamak,

g) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmaktır.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve dört üyeden oluşur. Kurulun üç üyesi,

Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Üniversite Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı görevi süresince Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Görevden ayrılan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, ayda bir defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır ve

Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu; üye tam

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda görüş almak üzere komisyonlar oluş-

turabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak,

c) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını Rektöre sunmak,

ç) Merkezin amacına uygun araştırma ve proje müracaatlarını inceleyerek, uygun gö-

rüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak,

30 Ekim 2017 – Sayı : 30225                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ait esasları, gelirin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, yayın ve yurt dışı kongre katılım ko-

nularında yapacakları destek isteklerini karara bağlamak,

f) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

g) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

h) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma ko-

nularıyla ilgili özel sektör ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar

arasından, üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen 5 kişiden oluşur. Danışma Kurulu

üyelerinin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü-

resi ve görevlendirilmeleriyle aynı şekilde olur.

(2) Müdürün daveti üzerine toplanan Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna

bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yapa-

rak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yö-

netim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2017 – Sayı : 30225



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK-BİNİCİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri,
b) Çalışma grubu: Merkezin faaliyetler alanları ile ilgili kurulacak geçici çalışma grup-

larını,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde, yurt içindeki

ve yurt dışındaki binicilik ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim
faaliyetlerinde bulunmak,

b) Binicilik sporuna başlayan kişilerin en kısa zamanda aktif hale gelmesini sağlamak,
diğer disiplinlerden, özellikle sporda yönetim bilimleri, sporda psiko-sosyal alanlar, antrenman
ve hareket bilimleri, spor hekimliği, ortopedi ve travmatoloji ile sporcu sağlığı konularında
eğitsel ve tedavi edici düzeyde sporcuların sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmesini sağla-
mak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Binicilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araş-

tırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,
b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören veya çalışan bireyler olmak üzere toplumun

tüm kesimlerindeki bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bi-
limsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla konuyla ilgili bi-
limsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

c) Farklı disiplinlerde binicilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzman-
ları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak
ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Binicilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, kon-
ferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

d) Binicilik konusunda aydınlatıcı ve bilimsel nitelikteki bilgileri kamuoyuyla paylaş-
mak,

e) Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek ve
eğitim hizmetleri vermek,

f) Binicilik yönünde çalışmalar yapmak, bireylerin etkin ve kaliteli binicilik hizmetle-
rinden faydalanmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Birim başkanlıkları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda araştır-

ma, uygulama ve eğitim deneyimi ve bilimsel çalışmaları bulunan Üniversite öğretim eleman-
ları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları
ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanını
Rektörün onayı ile üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Görevinden ayrılan
müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.
Süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı durumlarda, Müdürün görevlendireceği müdür
yardımcısı, Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan
fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini ve

geliştirilmesini sağlamak,
b) Merkezi temsil etmek,

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2017 – Sayı : 30225



c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, top-
lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak, Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak
ve bu Kurula başkanlık etmek,

d) Yönetimi Merkez uhdesine verilen hizmet birimlerini sevk ve idare etmek ve birim-
lerin yönetici ve hizmet personelinin seçimi, eğitimi ve istihdamını sağlamak, Merkez çalış-
malarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait yıllık
çalışma programını ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazır-
lamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-
den, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin
alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanlarından Müdürün önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az dört defa ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile top-
lanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma,
danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar hakkında karar alır. Yönetim
Kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çok-
luğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, e-yayını

konularını değerlendirip karara bağlamak,
ç) Gerekli hallerde çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağ-

lamak,
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve

deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları
ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendi-
rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak, Merkez faaliyetleri
ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve tavsiye niteliğinde karar almak üzere oluştu-
rulan Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Mü-
dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Birim başkanlıkları ve görevleri
MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulunun uygun

görüşü ve Üniversite Senatosunun kararıyla, Merkez bünyesinde aşağıda belirtilen birimler
kurulabilir:

a) Eğitim birimi,
b) Araştırma birimi,
c) Danışmanlık hizmetleri birimi,
ç) Dış ilişkiler birimi,
d) Uygulama birimi,
e) Destek birimi.
(2) Birim başkanı; Yönetim Kurulunca önerilen, Üniversitede görevli üç öğretim ele-

manı arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan, yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan birim başkanın yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(3) Birim başkanının talebi ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ilgili birimin çalışma
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından birim faaliyetlerinin ihtiyaç
duyduğu sayıda uzman Rektör tarafından görevlendirilir.

(4) Birim başkanlıkları; Müdürün denetim ve sorumluluğunda olmak üzere, Merkezin
faaliyetleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yaparak sonuçlarını Müdüre
sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yö-
netim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretimine ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek

üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
c) Başarısız ders: FD veya FF notu alınan dersi,
ç) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
d) Birim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte kurulunu, yüksekokulların/mes-

lek yüksekokullarının yüksekokul kurulunu,
e) Birim yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı fakültelerin fakülte yönetim kurulunu, yük-

sekokul/meslek yüksekokullarının yüksekokul yönetim kurulunu,
f) Ders kredisi: Yarıyıl sisteminde haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygu-

lama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmayı; yıl sisteminde bu değerlerin iki katını ifade
eden ölçü birimini,

g) Ders tekrarı: Ders ve/veya uygulamalardan başarısız olma durumunda dersin tekrar
alınması hâlini,

ğ) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren önlisans ve lisans
öğretim programını,

h) DNO: Dönem (yarıyıl) not ortalamasını,
ı) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan ya da ilgili birim kurulunca eşdeğer

olarak kabul edilmiş olan diploma programını,
i) Fakülte: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülteleri,
j) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
k) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki-

ben yapılan örgün öğretimi,
l) Katkı payı: Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören örgün öğretim öğrencileri

için ilgili mevzuatta belirlenen katkı tutarını,
m) Meslek yüksekokulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı meslek yüksekokul-

larını,
n) Öğrenim ücreti: İkinci örgün öğretim öğrencileri için öğrenim ücretini,
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o) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam
etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
r) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu,
s) Üniversite (OKÜ): Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
ş) Yüksekokul: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Önlisans eğitim-öğretim süresi iki, azami dört yıldır. Meslek yüksekokul-

larında programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilir.
(2) Lisans eğitim-öğretim süresi dört, azami yedi yıldır. Bu programları başarı ile ta-

mamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık yabancı dil hazırlık

eğitim-öğretimi birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.
(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin ders-

lerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına ba-
kılmaksızın azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu-
nun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payını veya öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik durumları devam eder. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi sebebi ile öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(5) Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların önlisans diploması almaları veya meslek
yüksekokullarına intibakları 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ya-
pılır.

Azami öğrenim süresini dolduranlar için ek süre ve sınav hakları
MADDE 6 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında

yapılacak işlemler şunlardır:
a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine

getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere,
azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden
beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız
oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. İki ek sınav
hakkı, öğrencinin dilekçe başvuru tarihinin sona ermesini takip eden ilk iş gününden itibaren
otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca
belirlenir. Bu sınavlarda geçer not alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

c) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler
de dâhil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre
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verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu
ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise
Üniversite ile ilişiği kesilir.

ç) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması
gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler
de dâhil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Söz ko-
nusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme
sınavlarına girerler.

d) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara
ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. İlgili öğrenciler bu
haklarını dönem sonlarında yapılacak olan tek ders sınavlarında kullanırlar ve katkı payını/öğ-
renim ücretini ödemeye devam ederler. Bu sınavlarda geçer not alan öğrenciler başarılı sayılır.

e) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde GNO’sunun 2,00’ın altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme duru-
muna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri dersler-
den birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı
tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki ders-
lere devam şartı aranmaz. Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim
yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği
kesilir.

Eğitim-öğretim yarıyılları ve programları
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal ve ikinci öğretim olmak üzere

örgün eğitim-öğretim yapılır. Ancak; birim kurullarının gerekçeli önerileri, Senatonun kararı
ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açık, dışarıdan, uzaktan veya yaygın eğitim de yapıla-
bilir.

(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olan güz ve bahar yarıyıl-
larından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri eğitim-öğretim günlerinden sayılmaz.
Yarıyıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Sınavlar, ortak zorunlu dersler, alan dışı seç-
meli dersler ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.

(3) Birim kurulunca, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim
önerilerinin, her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulması gerekir. Se-
nato tarafından karara bağlanan programlar ve akademik takvim, dekanlıklar ile yüksekokul
ve meslek yüksekokulu müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir
ay önce ilan edilir.

Çift anadal programı
MADDE 8 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim ku-

rulunun önerisi ve Senatonun kararı ile bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları
sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans
programını birlikte yürütmek suretiyle, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir prog-
ramdır ve bu program, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yan dal programı
MADDE 9 – (1) Yan dal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, birim kurulunun

önerisi ve Senato kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliği ile yürütülür. Bir
lisans programına kayıtlı olan ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere, kendi lisans prog-
ramlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izleme imkânı verilir. Yan dal
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programı, ayrı bir lisans programı değildir. Yan dal programı, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür.

Öğretim dili ve yabancı dil
MADDE 10 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Yabancı dil eğitimi, 23/3/2016

tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üst yarıyıldan ders alma
MADDE 11 – (1) Öğrenci; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması, GNO’sunun

3,00 veya üzerinde olması ve akademik danışmanının onayının bulunması şartları ile üst yarıyıl-
lardan ders alabilir. Üst yarıyıldan alınacak derslerin AKTS kredilerinin toplamı bir yarıyılda
alınabilecek AKTS kredilerinin toplamından fazla olamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak
5 inci maddede belirtilen öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Alma, Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin Esaslar

Üniversiteye kayıt
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ortaöğretim kurumlarından mezunu olmak,
b) ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlar veya özel yetenek sınavı sonucuna göre

Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olmak,
c) Başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde bir örgün öğretim programına

kayıtlı olmamak.
(2) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara göre, Üni-

versite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya
Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak adayın yazılı beyanı istenir.

(3) Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında
da belge isteyebilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıtlarını bizzat yaptırabildikleri gibi,
vekalet verdikleri vekil aracılığı ile de yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın
belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını
kaybeder.

(5) Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sı-
navında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişi, Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine
verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı
ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

(6) Üniversitenin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu diploma programla-
rından herhangi birinden mezun olan öğrenciler, aynı diploma programına, ÖSYM tarafından
yerleştirilmiş olsalar bile, ikinci kez kayıt yaptıramazlar.

Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Üniversiteye başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler, Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer esaslar, Senato tarafından belirlenir.
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Dikey geçişler
MADDE 14 – (1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-

lek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından lisans öğrenimine baş-
lama hakkı verilen öğrencilerin, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden birim yö-
netim kurulunca eşdeğer kabul edilenlerden muaf tutulmak ve kredileri de dikkate alınmak su-
retiyle, programdan almaları gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere
göre programa kaydı yapılarak eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan prog-
ramlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans prog-
ramına başlayabilmeleri için Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri
veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Ders muafiyeti
MADDE 15 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulun-

dukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için ders kaydı yaptırdıkları ta-
rihten itibaren en geç on beş gün içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki
başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulunca, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin
daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu (en az CC) bakı-
mından kontrol edip ilgili bölüm/program kurulunun görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi
derslerden denklik nedeniyle muaf olacağını belirler. Muaf sayılan derslerin tekabül ettiği ya-
rıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibakının yapılacağı yarıyıl/yıl belirlenir.

(3) İntibakı yapılan bir öğrenci, intibakının yapıldığı yarıyıldan önceki yarıyıllara ait
muaf olmadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders alma
MADDE 16 – (1) Bütün öğrenciler, ders kayıtlarını akademik takvimde belirlenen gün

veya günlerde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek internet üzerinden dersleri
seçmek suretiyle yenilemek zorundadırlar. Mazereti olanların durumu, yarıyılın ilk haftası için-
de başvuruda bulunmaları hâlinde, ilgili birim yönetim kurulunca incelenir ve mazereti geçerli
görülenler, yarıyılın ikinci haftası içerisinde ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirlenen sürede kayıt-
larını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyılın derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına gire-
mezler. Kayıt yenileme tarihleri Senato tarafından uzatılabilir. Öğrenciler, öncelikle alt yarı-
yıllardan başarısız oldukları dersleri, daha önce almadıkları/alamadıkları dersleri, bulundukları
yarıyılın derslerini almak; varsa daha sonra not yükseltmek amacı ile almak istedikleri dersleri
almalıdırlar. Üst yarıyıllardan veya not yükseltme amaçlı olarak alınan dersler dâhil öğrencinin
aldığı derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için en fazla 45 AKTS olabilir. Öğ-
rencilerin dönem dışında yaptıkları/yapacakları stajlar her bir yarıyılda alınabilecek AKTS top-
lamının dışındadır.

(3) Staj, endüstriye dayalı öğrenme ve mesleğe uyum programlarında başarısız olan
veya bunları tamamlayamayan öğrenciler, aynı şekilde kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Kayıt yenileme ve ders alma işlemlerine ilişkin diğer esaslar, Senato tarafından be-
lirlenir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) Katkı payı ve öğrenim ücretleri, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

hükümlerine göre alınır.
(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz,

öğrenciye katkı payı ve öğrenim ücretini ödemediği yarıyıllar için öğrenci belgesi verilmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Akademik Danışmanlık ve Devam Mecburiyeti

Dersler
MADDE 18 – (1) Önlisans ve lisans programlarında ders geçme sistemi uygulanır.
(2) Önlisans ve lisans programlarındaki dersler; zorunlu, seçmeli, önkoşul, önkoşullu

veya uygulamalı ders olarak sınıflandırılır.
(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa önko-

şulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(4) Derslerin AKTS kredileri öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenir. Derslere
ait AKTS kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve
alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğ-
rencilerin çalışma saati göz önünde tutularak 1 kredi 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık
gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra labora-
tuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, işyeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

(5) Önlisans veya lisans programlarından mezun olabilmek için alınması gereken ders-
ler, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Akademik danışmanlık
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin öğrenim programlarının düzenlenmesinde yardımcı ol-

mak ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere ilgili birim öğretim üyeleri arasından, öğretim üyesi
bulunmayan veya yeterli olmayan birimlerde ise, diğer öğretim elemanları arasından
bölüm/program kurulunca akademik danışmanlar belirlenir.

(2) Akademik danışmanların görevleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
Devam mecburiyeti
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında

devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devamı ve varsa uygulamalarında başarılı olma şart-
larını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam şartı
aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin ara sınavlarına ve başarı notu
hesabına katkısı olan tüm yarıyıl içi faaliyetlerine katılmaları gerekir. Öğrencinin raporlu ol-
duğu günler devamsızlık için kullanılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Not Değerlendirmelerine İlişkin Esaslar

Sınav ve sınav dönemleri
MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavı, mazeret sı-

navı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardan oluşur. Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir:

a) Ara sınav; derslerin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınav veya sınavlardır.
b) Yarıyıl sonu sınavı; derslerin verildiği yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.
c) Yıl sonu sınavı; yıl esasına göre eğitim veren akademik birimlerin yıl sonunda yap-

tıkları sınavdır.
ç) Mazeret sınavı; ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir ne-

denle sınavlara giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.
d) Bütünleme sınavı; yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilere ta-

nınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğ-
renci, devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden, bütünleme sınavına giremez. Başarı
notu hesabında, bütünleme sınavına giren öğrencinin bütünleme sınavı notu, girmeyen öğren-
cinin ise yarıyıl/yıl sonu sınavı notu geçerli sayılır. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, la-
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boratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan
ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı ya-
pılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili birim kurulu kararı ile tespit edilir.

e) Tek ders sınavı; 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olabilmek için tek dersi kalmış olan
öğrencilerin bu dersten veya GNO’su 2,00’ın altında olan öğrencilerin GNO’sunu 2,00’a çıka-
rabilmek için istediği bir dersten girebilecekleri sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için
tek ders durumuna düşülen veya GNO’su 2,00’ın altında kalınan yarıyılı takip eden yarıyıl baş-
lamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihte, öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı
ile yapılır. Bu dersin başarı notunun belirlenmesinde yalnızca tek ders sınavı dikkate alınır.

f) Ek sınav; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılan sınavlardır.
(2) Sınav sonuçları, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.
(3) Staj ve uygulama sonunda sınav yapma zorunluluğu olan birimlerde staj ve uygu-

lama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili birim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birleşimi şeklinde yapılabilir. Dersi

veren öğretim elemanı, sınavların nasıl yapılacağı hakkında, yarıyıl başında bölüm başkanlığını
ve öğrencileri bilgilendirir.

(5) Yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav programları, birimlerce hazırlanır ve sı-
navlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

(6) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanlarının sınav yarıyılında Üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin ta-
rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine ilgili birim
kurulunca kararlaştırılır.

(7) Derse devam eden öğrencilerin sayısının fazla olması nedeni ile dersin, öğrencileri
gruplara ayırarak yapılması durumunda her grubun ham başarı puanı, o grubun dersini veren
öğretim üyesi tarafından verilir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak de-
ğerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim
üyesi tarafından, tüm grup başarı puanlarının birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.

(8) İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek öğretimin
esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama şartları ve eğitim-
öğretimle ilgili diğer konularda normal öğretimden hiçbir farklılık taşımaz. Normal ve ikinci
öğretimin dersleri ve uygulamaları her birinin kendi eğitim saatleri içinde yapılır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar
MADDE 22 – (1) İlgili birim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders

için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihleri, her yarıyılın ilk iki haftası içinde, bö-
lüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ile ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.

(2) Bir dersin eğitim-öğretimi kapsamında yaptırılacak olan araştırma, inceleme ödev-
leri, kısa sınavlar, projeler ve benzeri çalışmalar, dersin başarı notunu değerlendirme şekli ve
ders içeriği ile birlikte dersin öğrenciye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ile ilgili ko-
nular, eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sis-
temi üzerinden ilan edilir.

(3) Bir günde, eğitim-öğretim programlarında aynı yarıyıl/yıl için öngörülen derslerden
en çok ikisinin ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan, not
yükseltmek için veya üst yarıyıllardan alınan derslerin ara sınavları aynı gün yapılabilir.

(4) Ara sınav sonuçları en geç ilgili dönemin son iki haftasından önce ilan edilir.
Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslerin yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadırlar.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;
a) İlgili derse kaydını yaptırmış,
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b) Teorik derslerin en az %70’ine katılmış,
c) Uygulamalı derslerde en az uygulamanın %80’ine katılmış,
ç) Uygulamalarda başarılı ve varsa verilen projeleri tamamlamış,
d) O derse ait ara sınavlarından en az 25 ortalamayı tutturmuş,
olmak gerekir.
Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları
MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu, başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, o

derse ait yarıyıl içinde yapılan çalışmalarda sağlanan yarıyıl içi başarı notu ile yarıyıl sonunda
yapılan sınavlarda sağlanan başarı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl için-
de yapılan çalışmalar; uygulama, ödev, kısa sınav, proje, staj, atölye, seminer, laboratuvar ve
benzeri çalışmalardır. Yarıyıl sonu sınavının ders başarı notuna etkisi en az %40, en çok %60
olacak şekilde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak final notunun 30’un altında
olması durumunda başarı notu FF olarak verilir.

(2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, öğrencinin harf notunu belirlemek için aşağıdaki
esaslara göre bağıl veya mutlak değerlendirme sistemlerinden birini kullanır:

a) Bağıl değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu; ara sınav/sınavlar, yarıyıl
içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle, sınıfın
genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, sınıf ortalaması ve notların istatistiksel da-
ğılımı dikkate alınarak hesaplanır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye dersi veren öğretim
elemanı tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen harf notlarından biri, tablonun ilk sütununda
yer alan sınırlar dikkate alınmaksızın verilir.

b) Mutlak değerlendirme sisteminde; öğrencinin başarı notu, ara sınav/sınavlar, yarıyıl
içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavından alınan notların bir arada değerlendirilmesiyle ham
başarı notu olarak belirlenir. Mutlak değerlendirme sisteminde, aşağıdaki tabloya göre ham
başarı notuna karşılık gelen harf notu verilir:

Ham Başarı Notu Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
80-89 BA 3,50
70-79 BB 3,00
60-69 CB 2,50
50-59 CC 2,00
45-49 DC 1,50
40-44 DD 1,00
30-39 FD 0,50
0-29 FF 0,00

(3) Değerlendirmeler sonunda başarı durumuna ilişkin aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci, o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini alan öğrenci, mezun olma aşamasında

2,00 GNO’ya sahip olmak şartıyla o dersi başarmış sayılır.
c) Bir dersten FD veya FF alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır.
ç) Kredisiz dersler ve stajlar, devamsızlık ve mazeretli durumlarda aşağıda belirtilen

şekilde değerlendirilir:
1) Yeterli (Y), yetersiz (YS), muaf (MU), devamsızlık nedeni ile başarısız (DS), uygu-

lamada başarısız (UB) notları verilir. Y notu; staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan
öğrencilere verilir. Yatay geçiş yolu veya ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Üniversiteye kay-
dolan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve denkliği, bölüm başkanlığının önerisi üzerine
birim yönetim kurulunca kabul edilen dersler için de MU notu verilir. Staj çalışmasında başa-
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rısız olan öğrencilere, YS notu verilir. MU notları öğrencilerin GNO hesabında dikkate alınmaz.
Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışında eğitim gören öğrencilerin yurt içi
veya yurt dışında aldığı derslerin not girişleriyle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

2) DS notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DS
notu, DNO hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye sıfır (0) notu verilir.
e) Sınavlarda kopya hazırlayan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya

çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucunda anlaşılan öğrenciye,
o sınav için sıfır (0) notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Not ortalaması
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bitirdikleri yarıyılda almış oldukları

derslere ait DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.
(2) Not ortalaması; 24 üncü maddeye göre derslerden alınan notlardan her birinin kat-

sayısının, o dersin Senato tarafından belirlenen AKTS kredisinin çarpılması ile bulunan sayı-
ların toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ortalamaların
kayda geçmesinde virgülden sonraki üçüncü hane beşten küçükse sıfıra, beş veya beşten bü-
yükse ikinci haneyi bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır.

Başarılı öğrenciler
MADDE 26 – (1) Normal öğretim süresine göre bulunduğu yarıyıldan başarısız notu

ve alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası almamış başarılı öğrencilerden ya-
rıyıl sonunda öğrencinin devam etmekte olduğu programın Senatoda kabul edilmiş olan ders-
lerinde, o yarıyıla ait DNO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında
olanlar yüksek onur öğrencisi olarak kabul edilir. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda
ilan edilir ve kendilerine belge verilir. Bu başarı, öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Bir dersten FF, FD, YS, UB veya DS alan veya dersi normal yarıyı-

lında alamayan öğrenciler; bu dersi, verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler, seçmeli
ise danışmanın onayı ile sonradan programdan çıkarılan dersler ise, akademik danışmanının
önerisi üzerine kayıtlı oldukları birim kurulunca uygun görülen dersleri alabilirler.

(2) Erasmus, Farabi ve benzeri değişim programlarında başarısız olunan dersler, ders
tekrarından sayılır. Öğrencinin değişim programında alıp başarısız olduğu dersler için AKTS
kredileri dikkate alınarak bölüm kurulunun önerisi ve birim kurulu kararı ile eşdeğer dersler
belirlenir.

(3) Muaf sayıldığı derslerden not yükseltmek için yeniden bu dersleri almak isteyen
öğrencilere, söz konusu dersi ikinci kez alıyormuş kabul edilerek işlem yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 28 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları, muaf,

başarılı veya şartlı başarılı oldukları dersleri, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Bu
durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları gerekir. Başarılı dersin tekrarında, devam şartı
aranmaz; ancak, öğrencilerin dersin yapılacak ara sınavlarına ve başarı notu hesabına katkısı
olan tüm faaliyetlerine katılmaları gerekir. Tekrar edilen derslerde alınan son not, GNO hesa-
bında dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Yarıyıl sonu ders başarı notları, yarıyıl sınavlarının bitiş tarihinden

itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğren-

ciler veya öğretim elemanları, maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en
geç bir hafta içerisinde, ilgili bölüm/program başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Bö-
lüm/program başkanı, sınav evrakını sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili anabilim dalı baş-
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kanına incelettirir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulunun kararı ile biri dersi okutan
öğretim elemanı olması koşuluyla, ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik bir komisyon
kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı, ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek
karara bağlanır. Maddi hatası tespit edilen not, en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sistemine
işlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler ve İzinli Sayılma

Mazeretler
MADDE 30 – (1) Ders kaydını yapamayan, uygulamalara katılamayan veya ara sınava

giremeyen öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli
mazeretleri şunlardır:

a) Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin
olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendine göre öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olmak şartıyla, doğal afetler nede-
niyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı
halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek
zorunda kaldığını belgelemesi.

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretime ara vermek zorunda olduğunun
mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilen belge ile belgelenmesi.

e) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yüksek-
öğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması.

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.
ğ) Öğrencinin eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgeli

iş Üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması.
h) İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya

çıkması.
(2) Haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve mazeretinin bitiminden

en geç yedi gün içerisinde durumunu belgeleyerek başvuran öğrencilerin mazeret sınavları, il-
gili birim yönetim kurulunca tespit edilecek tarihlerde yapılır.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin
20 nci maddede yer alan devam koşullarını sağlamaları gerekir.

(4) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresin-
den sayılır.

(5) Yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme ve tek ders sınavlarına mazeret sınav
hakkı tanınmaz.

(6) Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye, ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
İzinli sayılma
MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim

yarıyılının ilk ayı içinde öğrenimine ara vermek durumunda kalan öğrenci, mazereti sebebiyle
kullanamadığı süre için 20 nci maddede belirtilen devam koşullarını sağlamaması halinde, o
yarıyıl veya yıl izinli sayılır.
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(2) Üniversitenin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikleri ile Türkiye’yi ulusal
ve uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında temsil eden öğrencilerden, 20 nci maddede be-
lirtilen devam koşulları aranmaz ve ara sınav ve/veya yarıyıl sınav hakları saklı tutulur.

(3) İlgili birim yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle sağlık,
tutukluluk hali, askerlik gibi sebepler hariç olmak üzere, izinli sayılma süresi en çok bir eği-
tim-öğretim yılıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diplomalar, Kayıt Silme ve Değişim Programları

Mezuniyet
MADDE 32 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabil-

mesi için bağlı olduğu program kurulu tarafından belirlenerek Senatoca onaylanan toplam
AKTS kredisini alması, varsa stajlarını başarmış olması ve o programı en az 2,00 GNO ile ta-
mamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Öğrencinin mezun
olabilmesi için almış olduğu bütün kredili dersleri en az DD notu ile başarmış olması gerekir.
Öğrenci daha önce aldığı ve FF, FD veya DS notları alarak başarısız olduğu dersleri tekrar ala-
rak en az DD notu ile başarmak zorundadır. Ayrıca, öğrencinin daha önce aldığı ve YS veya
UB notu alarak başarısız olduğu kredisiz dersleri tekrar alarak Y notu ile başarmış olması ge-
rekir.

(2) Öğrenciler alamadıkları veya başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çı-
karılan dersler yerine ilgili birim kurulunun onayı ile uygun görülen aynı AKTS kredisini sağ-
layacak şekilde eşdeğer dersleri alabilir veya bu dersten muaf sayılabilirler. Öğrencilerin dersten
muaf sayılması durumunda muaf sayıldığı dersin AKTS kredisine en az eşdeğer başka bir dersi,
tek bir dersin gerekli AKTS kredisini sağlamaması durumunda ise, birden fazla dersi almak
zorundadır.

(3) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken toplam AKTS kredisi, önli-
sans programlarında 120 ve lisans programlarında 240’tır.

Diplomalar
MADDE 33 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına

kayıtlı öğrenciler, 32 nci maddede belirtilen hükümleri sağlamaları halinde; programın tamam-
lanmasını takip eden sınav yarıyılı sonunda, önlisans veya lisans diploması almaya hak kaza-
nırlar.

(2) Mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün ders-
leri, uygulamaları ve bunların AKTS kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, se-
miner, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ve varsa yarıyıl/yıl onur de-
recelerini de birlikte belirten bir belge verilir.

(3) Bir öğrenciye kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında almak zorunda
olduğu dersleri şartlı başarı veya başarı ile tamamlayarak ilk iki yıl GNO’sunun en az 2,00 ol-
ması, önlisans diploması için gerekli olan AKTS kredisini tamamlaması ve devam ettiği lisans
programından kaydını sildirmesi koşullarıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, önlisans
diploması verilebilir.

(4) Disiplin cezası almamış ve GNO’su 3,00-3,49 olan öğrenciler onur, 3,50 veya daha
yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu öğrencilere, ilgili bi-
rim tarafından onur veya yüksek onur belgesi verilir.

(5) Birimler tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey
için farklı şekilde düzenlenir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan birimlerde diplomalar hem
Türkçe hem de ilgili yabancı dilde hazırlanır.
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(6) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir mezuniyet bel-
gesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

(7) Diplomalar Senatonun belirlediği şekle göre hazırlanır.
Kayıt silme ve sildirme
MADDE 34 – (1) İlgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin aşağıdaki hallerde

Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniver-

siteden çıkarma cezası alması.
b) Açık öğretimle eğitim-öğretim yapan ve kontenjan sınırlaması olmayan akademik

birimler dışında, bir başka yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde asil öğrenci olarak kaydının
bulunduğunun belirlenmesi.

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydını sildirme isteğini yazılı
olarak talep etmesi.

Değişim programları
MADDE 35 – (1) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında

yapılacak olan anlaşmalar ile öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çer-
çevesinde, öğrenciler, bir veya iki yarıyıl süreyle, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere
gönderilebilirler. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve geri dö-
nüşte aldığı derslerin başarı notlarının nasıl değerlendirileceğine, birim yönetim kurulunca be-
lirlenen değişim koordinatörünün önerisi ve ilgili birimin görüşü üzerine ilgili birim yönetim
kurulunca karar verilir. Öğrencinin izlenmesi, değişim koordinatörleri tarafından yapılır.

(2) Değişim programlarında, AKTS kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzen-
lenmesine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir. Değişim programları çerçevesinde katkı
paylarının ödenmesine ilişkin hususlar, diğer yükseköğretim kurumu ile yapılan ikili anlaşma-
lara göre yürütülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Kayıt olurken bildir-
dikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmemiş bulunan
veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın
gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 7/9/2015 tarihli ve 29468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Os-

maniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliş-

tirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çalışma birimleri ve proje grupları: Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme

Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma birimleri ve proje gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
c) Merkez (KASGEM): Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
f) Yükseköğretim Kalite Kurulu: 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen gö-
revleri yerine getirmekle yükümlü olan Kurulu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Trakya Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin

değerlendirilmesi, geliştirilmesi, kalite düzeylerinin tanınması ve onaylanması ile iç ve dış ka-
lite güvencesi sistemi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile birlikte işbirliği yaparak stratejik plan hazır-
lıklarına destek olmak, idarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı
oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hiz-
metlerini vermek veya verilmesini sağlamak,

c) Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, kalite ve strateji oluşturmak için
kurslar, seminerler, konferanslar ve diğer akademik ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; kalite güvencesi fonksiyonu, stratejik plan-

lama fonksiyonu ve araştırma ve geliştirme fonksiyonundan oluşur. Bunlardan;
a) Kalite güvencesi fonksiyonunun görevleri şunlardır:
1) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma

faaliyetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun
iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda
yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğ-
rultusunda yürütmek, bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliş-
tirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve
Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kamuoyuna internet or-
tamı aracılığıyla duyurmak,

3) Üniversitenin dış değerlendirme süreci için gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğ-
retim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

b) Stratejik planlama fonksiyonunun görevleri şunlardır:
1) Üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluştur-

mak, Üniversitenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hiz-
metlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

2) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
3) Üniversitenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
4) Üniversitenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyen dış faktörleri ince-

lemek,
5) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı

tedbirler almak,
6) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı mem-

nuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
7) Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek,
8) Üniversitenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
9) Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek ve analiz

etmek.
c) Araştırma ve geliştirme fonksiyonunun görevleri şunlardır:
1) 5 inci maddede belirtilen konularda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, ge-

liştirmek, uygulamak, değerlendirmek ve ilgili alanlarda yayınlar yapmak,
2) Üniversitenin diğer merkezlerine strateji ve kalite geliştirme konusunda rehberlik

etmek ve danışmanlık yapmak,
3) Çalışma alanına giren konularda ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği

yapmak,
4) Strateji ve kalite konusunda eğitim-öğretim, konferans, seminer ve kurs düzenlen-

mesine yardımcı olmak,
5) Çalışma alanına giren konularda bölgesel düzeyde araştırma ve inceleme faaliyetle-

rinde bulunmak,
6) İnceleme konuları kapsamında Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari bi-

rimleri periyodik olarak elektronik ortam aracılığı ile ya da düzenlenecek toplantılarla bilgi-
lendirmek,

7) Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari personel ile öğrencilerin periyodik
olarak memnuniyet düzeylerini ölçmek,

8) Diğer stratejik araştırma merkezlerinin aynı konularda yaptıkları çalışmaları bir arada
değerlendirebilecekleri, gelecekte de entegre şekilde sürdürebilecekleri bir zemin oluşturarak
çalışmalar arasında koordinasyon sağlamak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Müdür,
c) Danışma Kurulu.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerdiği, Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen altı öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten üye yeniden gö-
revlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevi; kalite ve strateji konusunda getirilen öneri ve görüşleri
karara bağlamak, Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre yardımcı olmaktır.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

Merkez çalışmalarının belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır.
(3) Rektör, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri ya da Üniversite öğretim ele-

manları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcıları Merkezin çalışma-
larında Müdüre yardımcı olur, gerektiğinde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder.
Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Danışma Kurulu
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında kat-

kıda bulunmak amacıyla oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Üniversiteye bağlı birimlerden
ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda,
Müdürün önereceği isimler arasından Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilir. Üniversite birim-
lerinin Merkezin faaliyet alanlarında temsil edilmesi esastır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin sayısının değiştirilmesi, Müdürün önerisi üzerine Yö-
netim Kurulu tarafından karara bağlanır. Müdürün önerisi üzerine Danışma Kurulunun içeri-
sinden belirlenecek üç üye Yönetim Kurulunda temsilci olarak görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün çağrısı üzerine Müdürün
başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Çalışma birimleri ve proje grupları
MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek kapsamlı faaliyetlerde ve bilgi

izleme, derleme ve yayımlama gibi devamlılık arz edebilecek işlerde Müdürün önerisi ve Yö-
netim Kurulu kararı ile çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Birim ve grupların
kuruluş, çalışma ve görev süreleri, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, yönetim organları ile görevleri ve çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve

Araştırma Merkezinin iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Yıldız Teknik Üniversitesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile

gerçek veya tüzel kişilerin yürütecekleri büyük veri ve/veya veriye dayalı her türlü istatistiksel
çözümleme, değerlendirme, raporlama, tahminleme, analiz ve analize dayalı çalışmalar ger-
çekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite tarafından talep edilen istatistiksel analiz ve raporlama alanlarında destek

vermek.
b) Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak analizleri gerçekleştirmek.
c) Üniversite veri altyapısının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasında destek

vermek.
ç) İstatistik biliminin önemi, kullanımı ve farkındalığı üzerine ulusal ve uluslararası

kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve etkinlikler dü-
zenlemek.
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d) Eğitim bilimleri, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alan-
larındaki kişi ve kurumlar için istatistik altyapısını geliştirmeye yönelik eğitim programları dü-
zenlemek ve sertifikalandırmak.

e) Üniversite, bilimsel kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından uygulanacak anketlerin tasarımı ve değerlendirilmesi konularında ücretli/üc-
retsiz destek sağlamak.

f) Bilimsel araştırmalar yapmak, veri toplamak, veri analizi yapmak, rapor hazırlamak,
proje yürütmek, yayın yapmak ve yaptırmak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, özel-
likle Sanayi-Üniversite işbirliği çerçevesinde araştırma faaliyetlerinde yer almak, AR-GE faa-
liyetlerine katkıda bulunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile araştırma ku-
rumlarıyla işbirliği yaparak, araştırma ve eğitim programları yürütmek.

ğ) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım ve benzeri etkinlikler yapmak veya bu tür etkin-
liklere katkıda bulunmak.

h) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanlarında araştırma yapmaya yöneltmek
ve araştırmalarına destek vermek.

ı) Üniversite öğrencileri için staj imkânı sağlamak.
i) Faaliyet alanlarına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları

oluşturmak.
j) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarında yerli ve yabancı uzmanlardan yarar-

lanmak.
k) Üniversite öğretim elemanlarına araştırma/geliştirme faaliyetlerinde yardımcı olmak

üzere istatistiksel analiz, yorumlama ve raporlama hizmeti sağlayarak disiplinler arası çalış-
malar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Danışma Kurulu.
b) Yönetim Kurulu.
c) Müdür.
Danışma kurulunun oluşumu
MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite bünyesinden ve diğer gerçek veya tüzel

kişilerden Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onaylayacağı en çok 11 (on bir) üyeden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
toplanabilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ge-

nel politikayı belirlemek ve çalışma alanları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.
Yönetim kurulunun oluşumu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Müdürün teklifi,

Rektörün onayı ile seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır.
Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını de-

ğerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak,
c) Eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika, başarı ve katılım belgelerinin

düzenleme koşullarını belirlemek,
ç) Danışma Kurulundan gelen önerileri incelemek ve karara bağlamak,
d) Düzenlenecek eğitim programları ve verilecek hizmetlerin bedelini tespit etmek,
e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan her türlü iş ve işlemleri denetlemek, gerekli

gördüğünde uzmanlar aracılığıyla yapılan çalışmaların bilimsel ilkelere uygunluğunu denet-
letmek.

Müdür
MADDE 12 – (1) Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için

görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör tara-
fından görevden alınabilir. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan
fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev
süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendi-
rilir.

Müdürün görevleri
MADDE 13 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Merkezin amaç ve politikalarına uygun plan ve programları hazırlamak ve yürütmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezin bütçe önerilerini ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri oluşturmak.
e) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim

Kuruluna sunmak.
Müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 14 – (1) Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi, Müdür

tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere, Rektörün onayına sunulur. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezi idare eder, Müdürün
vereceği görevleri yapar, Müdürün olmadığı zamanlarda merkezi temsil eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, Merkez

Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Posof Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/30 

Karar No : 2014/35 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet (Kaçakçılık) suçundan sanık olup Emınob ve Meaanıa 

oğlu, 1975 Tsalka doğumlu, LEV EMINIDIS'ın Güney Kıbrıs uyruklu olmasından dolayı 

adresinin bu yönetim içinde yer aldığı, anılan ülkeye yapılacak tebligatlarda hukuki imkansızlık 

olduğu tespit edilmekle. 

Sanık LEV EMINIDIS hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda. 

Mahkememizin 18/07/2014 tarih 2014/30 Esas 2014/35 Karar sayılı kararı ile sanığın; 

1 - 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet (Kaçakçılık) suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00-TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına, 

2 - Suça konu 236 paket CREDO marka, 96 paket VIP marka olmak üzere toplam 332 

paket sigaranın 5607 sayılı 13. maddesi yollamasıyla TCK’nın 54. maddesi uyarınca 

müsaderesine, 

3 - Katılan idare kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.500 TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan 

müĢtereken ve müteselsilen tahsil edilerek katılan kuruma ödenmesine, 

4 - Bu dosya için yapılan 1 adet davetiye gideri 9,00-TL yargılama giderinin Devlet 

Hazinesine yüklenmesine. 

Karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ibraz 

edilecek veya mahkememize gönderilmek üzere baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne ibraz 

edilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Ġlgili Ceza Dairesi nezdinde istinaf 

yoluna gidilebileceği, istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın KESĠNLEġECEĞĠ hususu 

tebligat yerine geçerli olmak üzere 15 gün süreyle ilanen tebliğ olunur. 8316 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/342 

Karar No : 2016/270 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 14/04/2016 tarihli ilamı ile 3/1-1. cümle maddesi 

gereğince 80 TL ADLĠ PARA, 6000 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Azamat ve Janna 

oğlu, Kırgızistan 25/01/1989 doğumlu, SARDARBEK ZHARKYNBAEV tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gıyabi karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

kararın tarafa tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize yapılacak sözlü veya yazılı 

baĢvuru ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın 

kesinleĢeceğine 14.04.2016 tarihinde karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 8349 
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Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/1426 

Karar No : 2014/1017 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince; Hükümlü veya Tutuklunun 

Kaçması suçundan Aydın Kapatılan 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/07/2014 tarih ve 2014/24 

Esas, 2014/ 1232 Karar (Devredilmekle Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/1426 Esas, 

2014/1017 Karar) sayılı ilamıyla "TCK'nun 292/1 maddesi gereğince 5 AY HAPĠS cezası ile 

cezalandırılan" Mehmet Ali ve AyĢe oğlu, 30/08/1988 doğumlu, Denizli, Honaz, Yukarı dağdere 

mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT BĠRGÜL (TC Kimlik no: 24988605248) tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilan yoluyla ilanen tebliği, ilan tarihinden 

itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiĢ sayılacağı, temyiz edilmediği takdirde 7 gün sonra 

kesinleĢeceği, kararın tebliğ edilmiĢ sayıldığı tarihten (ilan tarihinden 15 gün sonrası) baĢlamak 

üzere CMK.nun 291 Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde Yargıtay'a hitaben yazılıp hükmü veren 

Mahkemeye veya en yakın bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 

bulunulması suretiyle karara itiraz edebileceği Ģerhi ilan olunur. 8409 

—— • —— 

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2016/352 

Karar No : 2017/408 

Kumar Oynanması Ġçin Yer ve Ġmkan Sağlama, 1072 sayılı Kanuna Aykırılık, Kumar 

Oynanması Ġçin Yer ve Ġmkan Sağlama, Kumar Oynanması Ġçin Yer ve Ġmkan Sağlama suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/06/2017 tarihli ilamı ile 228/1 maddesi 

gereğince davanın Reddi, 228/1, maddesi gereğince davanın reddi, 228/1 maddesi gereğince      

10 AY HAPĠS, 1660 TL ADLĠ PARA, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 

YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 

HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Öztekin ve ġemriye oğlu, 

25/01/1963 doğumlu, Ġzmir, Buca, Hürriyet Mah./köy nüfusuna kayıtlı ĠSMET AYDINLI tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlanen Tebligat masraflarının sanıktan tahsiline karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 8252 

—— • —— 

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2017/268 

Karar No : 2017/482 

KarĢılıksız Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

30/05/2017 tarihli ilamı ile 163/3 maddesi gereğince 10 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan 

Hasan ve Anna oğlu, 05/02/1995 doğumlu, Suriye Devleti Mah./köy nüfusuna kayıtlı DERVĠġ 

ELġERĠF tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 9244/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DHMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SĠSTEMĠ VE 

KARTLI GEÇĠġ KONTROL SĠSTEMĠ (CACS) TEMĠNĠ VE TESĠSĠ ĠġĠ DHMĠ ĠHALE 

YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/25 

1 - KuruluĢun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32 06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000- 204 2340- 204 2341- 204 2348- 

204 2626- 204 2878 

  Fax No:+ 90 (312) 212 81 58 

c) Ġhale dokümanının 

   görülebileceği adresi : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 

Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 1 Adet 

b) Teslim yerleri : DHMĠ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası 

c) Teslim tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 

150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 12.12.2017 - 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığına/KuruluĢun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Ġdari ġartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı 

sunulması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi; 

Ġsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

Ġsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir. 

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir. 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verecektir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3- Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4- Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

4.3.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, iĢletim ve bakım için üreticiden/yetkili 

satıcıdan/Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmıĢ satıĢ, servis ve garanti hizmetlerini 

yürütebileceklerine dair yetki belgesi, (Teknik ġartname EK: 12’ye göre düzenlenmiĢ) teklifle 

birlikte sunulacaktır. 
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4.3.4. Ġstekli, teklif edilen sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. 

ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte sunacaktır. 

4.3.5. Ġstekliye ait ISO9001:2000 veya ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini 

teklifle birlikte sunacaktır. 

4.3.6. Sunucu ve Workstation (ĠĢ Ġstasyonu) konfigürasyonunu, 

4.3.7. Teknik ġartname EK-11’de bulunan 2 (iki) Yıllık Garanti ve 10 (on) Yıllık Yedek 

Parça ile ilgili yazılı beyan. 

4.3.6. Teknik Dokümanlar 

4.3.6.1. Ġstekli tarafından teklifle birlikte verilecek katalog, broĢür vb. teknik dokümanlar 

Türkçe veya Ġngilizce olacaktır. Dokümanlar iyi cins kağıda basılmıĢ olacak, kalitesiz kopyalar 

kabul edilmeyecektir. 

4.3.6.2. Dokümanlar, sistemde yapılmıĢ en son modifikasyonları içerecek Ģekilde 

hazırlanmıĢ olacak ve sistem ile ilgili tüm bilgileri kapsayacaktır. 

4.3.6.3. Teklif edilen ürünlerin kataloglarında Teknik Ģartnamenin ilgili maddeleri 

anlaĢılır Ģekilde iĢaretlenip belirtilecektir. 

4.3.7. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik ġartnamede belirtilen 

belgeler 

4.3.7.1. Ġstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif 

edeceği cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren 

ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaĢeli olarak fiyatlandıracaktır. (Teknik Ģartname EK 

11) (Yabancı yüklenici olması halinde DAT teslim fiyatı, Yerli Yüklenici olması halinde K.D.V 

hariç depo teslim fiyatı olacaktır.) Ġdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta 

serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda KuruluĢ sözleĢme yapma, teminat 

alma hakkını saklı tutar.) 

4.3.7.2. Yedek Malzeme Listesinde yer alan malzemelerin, garanti süresi içerisinde ve 

garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıllık süre içerisinde temininde bu listelerde belirtilen 

fiyatlar esas olacaktır. 

4.3.7.3. Yedek Malzeme Listesi, Teknik ġartnamenin EK-2’de yer alan çizelgeye uygun 

formatta hazırlanacak ve teklif evrakı ile birlikte Ġdareye teslim edilecektir. 

4.3.7.4. Yedek Malzeme Listesi baĢlığı altında yer alacak malzemeler, bu ihale 

kapsamında satın alınmayacaktır. 

4.3.7.5. Yedek Malzeme Listesi, CCTV ve CACS Sisteminin bakım-onarım ve 

idamesinde kullanılabilecek malzemelerin tamamını ihtiva edecektir. 

4.3.8. Teknik ġartnameye verilecek cevaplar. 

4.3.8.1. Teknik ġartnameye verilecek cevaplar Teknik ġartname Ek-6’de belirtilen 

formatta olacaktır. 

4.3.8.2. Teknik ġartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaĢelenmiĢ, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmıĢ olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.8.3. Teknik ġartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 

cevaplandırılmamıĢ hiç bir madde kalmayacaktır. 

4.3.8.4. Teknik ġartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 

konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2017 – Sayı : 30225 

 

bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 

madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer iĢaretlenecek ve hangi maddenin 

cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.8.5. Teknik ġartnameye verilen cevaplarda "anlaĢıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, Ģartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir Ģekilde 

cevaplandırılacaktır. 

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 

Ģartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çeliĢkili maddeleri olan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, ―Her türlü kamera ve güvenlik sistemi iĢlemleri‖ kabul 

edilecektir 

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

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüz Elli Türk Lirası) 

(KDV Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi 

numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; 

temsilci tayin ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir 

dilekçe ile birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü 

Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır. (Bu Ģart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 

edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleĢme imzalanacaktır. Bu Ġhalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 9390/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.  

Mahalle Ada Parsel 

Alan 

(m²) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) Ġmarı 

Ġhale 

Tarih/Saat 

K.Ocağı 

(100. Yıl) 
7811 10 6.000,00 10.500.000,00 315.000,00 

TĠCK E=1.60 Y 

en çok=Serbest 

15.11.2017 

16:00  
2 - Ġhale Çukurova Ġlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.  

3 - Söz konusu arsanın ihalesine iliĢkin Ģartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve Ġstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. 

5 - Ġsteklilerden istenen belgeler; 

a) Teklif mektubu 

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

c) Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti 

d) Gerçek kiĢiler için adli sicil belgesi 

e) Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgah Belgesi) 

f) Gerçek kiĢiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiĢ noter 

tasdikli vekâletname, 

g) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküleri 

h) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

ı) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - Ġhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 

onaylanacak ya da iptal edilecektir.  

8 - Ġhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 

alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peĢin olarak yatıracaktır. 

9 - SatıĢtan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 

ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

10 - SatıĢı yapılan arsanın Tapu tescil iĢlemleri ihalenin kesinleĢmesine müteakip ihale 

bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleĢecektir. 

11 - Belediyemizce satıĢı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 

satıĢlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır. 

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peĢin ödenmediği takdirde 

ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - ġartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri 

uygulanır. Ġhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. 

15 - TaĢınmazların ihalesine teklif vereceklerin; Ģartnamede belirtilen maddelere uygun 

olarak hazırlayacakları ihale zarfını 15.11.2017 günü saat 15.30’e kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur.  

16 - Ġdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir. 

 9308/1-1 
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1 SET KLĠMA SĠSTEMĠ ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20’nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Ġhale Kayıt No : 2017/538267  

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 35100 Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 1234-1237  

ç) Belgegeçer : 232 388 6027  

d) E- posta : gunesens@mail.ege.edu.tr /gunnur.kocar@ege.edu.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : 1 SET KLĠMA SĠSTEMĠ 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Klima Sistemi- 

1 Set 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Biyokütle 

Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) 

35100 Bornova/ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : En geç 15.12.2017 Cuma günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü Kütüphanesi  

b) Tarihi ve Saati : 03/11/2017 Cuma günü - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi 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 alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1.1. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü adresinde görülebilir ve 

100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

7.1.2. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi GüneĢ Enerjisi Enstitüsü 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20’nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 9268/1-1 
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ARĠFĠYE-MĠTHATPAġA ĠSTASYONLARI ARASI ÜST YAPI ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/536138 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: Arifiye-MithatpaĢa Ġstasyonları Arası 11.135 Metre 

Hattın Üst Yapısının, ĠĢ Makinesi Kiralayarak Yenilenmesi iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı TCDD 1. Bölge Satın Alma ve Stok 

Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu’nda 10.11.2017 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 10.11.2017 tarih ve saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9257/1-1 

————— 
ELEKTRĠFĠKASYON, SĠNYALĠZASYON, TELEKOMĠNĠKASYON DEMĠRBAġ MALZEME 

TEMĠNĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/537160 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: Demiryolu Bakım Müdürlüklerine, Muhtelif         

21 Kalem Elektrifikasyon, Sinyalizasyon, Telekominikasyon DemirbaĢ Malzeme Temini.  

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı’nda 

10.11.2017 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 10.11.2017 tarih ve saat: 14.30’da kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9258/1-1 
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KAMYONLARA MALZEME YÜKLEME, ĠNDĠRME, BRANDA ÖRTME, DĠKME,  

YERE DÖKÜLEN MALZEMENĠN TEMĠZLENMESĠ, AMBARLAR VE  

RAFLARINA MALZEME ĠNDĠRME ĠSTĠFLEME VB. ĠġLERDE ĠġÇĠ  

ÇALIġTIRILMASI HĠZMETĠ ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 89 45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)  Faks: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü – Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih ve 

Saati Süre 

Kamyonlara Malzeme Yükleme, 

Ġndirme, Branda Örtme, dikme, yere 

dökülen malzemenin temizlenmesi, 

ambarlar ve raflarına malzeme 

indirme istifleme vb. iĢlerde iĢçi 

çalıĢtırılması hizmeti alım iĢi 

2017/542396 2017-1952 
16.11.2017 

14:00 
365 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü (Soma / 

MANĠSA)’dır. 

c) ĠĢin süresi  : Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer  : E.L. ĠĢletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ 

MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; E.L. ĠĢletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 

Soma/MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karĢılığı aynı adresten 

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

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9347/1-1 
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2 (ĠKĠ) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/  

Ġhale kayıt numaraları  : 1) 2017/543679 

  2) 2017/543655 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 (362) 312 19 19 /7091-7090  

  Faks: 0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  :  pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  - - - 

2 - Ġhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1) Dairesel ve Doğrusal Hareketli Sulama 

Sistemleri; 1 Adet (Komple) 

  2) CNC Dik ĠĢleme Merkezi; 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : 1) Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Sulama Bölümü  

  2) YeĢilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu, 

c) Teslim tarihi  : 1 ve 2 numaralı cihazlar SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip, 90 (doksan) takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit - Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 16/11/2017 - Saat:14:00 

  2) Tarih: 16/11/2017 - Saat:14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki 

faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale 

üzerinde kalan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 

sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun 

olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.3. Yetkili satıcılığı ve 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. 

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

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı 

iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.‖  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9351/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale'de kurulmuĢ olan Çanakkale Diyaliz Sağlık Yardım ve Kültür Vakfı, 

Çanakkale l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.09.2017 tarihinde kesinleĢen, 15.06.2017 tarihli ve 

E: 2015/215, K: 2017/183 sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9366/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Yusuf Baysal Kültür, Eğitim ve Sağlık Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ahmet Baysal, Nuriye Balaban, Hilmi Baysal, Sami Baysal, Ali 

Baysal, Adem Baysal, Ebubekir Evcin, Emine Evcin, Fatma ġenel, Elife Baysal 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ADANA 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/08/2017 tarihinde kesinleĢen, 23.05.2017 tarih ve 

E:2016/618, K:2017/320 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Ülke ve insanlara eğitim, sosyal ve kültürel açıdan her türlü destek 

olmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Hilmi Baysal, Sami Baysal, Adem Baysal, Ahmet Baysal, 

Ebubekir Evcin, 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın tasfiyesinden 

arta kalan mal ve hakları konusu en yakın olan bir baĢka vakıfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9367/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 07/07/2017 tarih ve 433 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 10/10/2017 tarih ve 1955 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut 

Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 47021 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği" 30/10/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 9386/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Nesrin URAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 02.03.2017 gün, 1440-1651 sayılı kararı ile ―6 

Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 13.07.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

13.01.2018 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 

Mehmet AYDIN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 11.04.2017 gün, 03 sayılı kararı ile ―Meslekten 

Çıkarma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 29.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır.  

3 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ġbrahim 

ÖZKAN’a ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 30.08.2017 tarihinde 

baĢlanmıĢtır.  

4 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Cumhur Hüseyin KÜÇÜKBALKAN’’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten 

Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 29.08.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, ceza 

29.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 9380/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9388/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9388/2/1-1 
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Dışişleri Bakanlığından: 

T.C. DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE ĠHTĠSAS MEMURLUĞU 

GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU, 30 EKĠM 2017 

I. GENEL BĠLGĠLER:  

1. Konsolosluk ve Ġhtisas Memurları, 6004 sayılı DıĢiĢleri Bakanlığı’nın KuruluĢ ve 

Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, dıĢ iliĢkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve 

sorumluluk üstlenen ve yurtdıĢında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. 

Konsolosluk ve Ġhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın 

http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden eriĢmek mümkündür.  

2. Bu ilana göre açılacak giriĢ sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve Ġhtisas 

Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdıĢı teĢkilatında konsolosluk, 

protokol, ekonomik ve kültürel iĢler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla 

bağlantılı hukuki iĢler, personel iĢleri, idari ve mali iĢler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer 

alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.  

3. Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 

20’dir. GiriĢ sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaĢ dereceleri de göz önünde 

bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara yapılabilecektir.  

4. GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü aĢamalardan oluĢmaktadır. Sınavın yazılı aĢaması 2-3 Aralık 

2017 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.  

5. GiriĢ sınavına iliĢkin olarak bu ilanda yer verilmemiĢ düzenlemeler, 6004 Sayılı Kanun 

ve DıĢiĢleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.  

6. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için 

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.  

II. SINAVA BAġVURU ġARTLARI  

1. Sınava baĢvurabilmek için;  

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel Ģartları taĢımak 

(Sınava baĢvurabilmek için Türk VatandaĢı olmak gerekmektedir), 

b) 01.01.2017 tarihi itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1982 ve daha sonra 

doğmuĢ olanlar) ve 

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

tarafından onaylanmıĢ olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık 

eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.  

2. Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu sınavına dört farklı kategoriden birinden 

baĢvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 

2015, 2016 veya 2017 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmıĢ olan asgari YDS/e-YDS 

puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları 

aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. EĢdeğerliği YÖK tarafından saptanmıĢ uluslararası dil 

sınavlarından 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil 

sınavına iliĢkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen 

YDS’deki karĢılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. 
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Kategori Yabancı Dil 

Asgari 

YDS Puanı Kontenjan 

Yazılı Sınava Kabul 

Edilecek Aday 

Sayısı 

1 Ġngilizce 85 10 150 

2 
Almanca 

Fransızca 
80 6 90 

3 
Ġspanyolca 

Ġtalyanca 
70 2 30 

4 
Arapça 

Çince 
70 2 30 

TOPLAM 20 300 

 

3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın 

baĢarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek 

olan adaylar baĢarı sırasıyla değerlendirilir.  

4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS 

puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava 

katılma hakkını garanti etmemektedir.  

5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleĢtirilecek olan Aday Konsolosluk ve Ġhtisas 

Memurluğu giriĢ sınavına yalnızca bir kategoriden baĢvurabileceklerdir.  

6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr 

adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile 

bildirim yapılacaktır. 

7. Sınava katılabilecek adaylara iliĢkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı 

adres bilgilerine de yer verilecektir.  

III. GĠRĠġ SINAVI BAġVURULARININ YAPILMASI  

1. GiriĢ sınavı baĢvuruları 1 Kasım 2017 ÇarĢamba günü baĢlayacak ve 20 Kasım 2017 

Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir. BaĢvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr 

adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet 

Ģifresi ile yapılacaktır. BaĢvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge 

örnekleri Ģunlardır:  

a) T.C. kimlik numarası,  

b) YDS/e-YDS veya puan eĢdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmıĢ uluslararası dil 

sınavlarından alınan sonuç belgesi, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmıĢ olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),  

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),  

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmıĢ olması halinde, 

YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).  
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2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil 

haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2015, 2016 veya 2017 yıllarında alınmıĢ 80’in üzerinde 

YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmıĢ ÖSYM tarafından saptanmıĢ 

eĢdeğer puanı olanların, anılan sınavlara iliĢkin sonuç belgelerini de diğer baĢvuru evrakıyla 

birlikte iletmeleri gerekmektedir.  

IV. SINAVIN AġAMALARI: 

1. Yazılı Sınav: 

a) Yazılı sınav aĢağıdaki bölümlerden oluĢacaktır.  

- Türkçe Kompozisyon  

- Yabancı Dilde Kompozisyon  

- Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri  

- Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri  

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.  

b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aĢağıdaki esaslara göre 

yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:  

- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2015, 2016 

veya 2017 yıllarında almıĢ olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eĢdeğerliği 

saptanmıĢ herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karĢılığının 80’in üzerinde kalan 

kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2015, 2016 veya 2017 yıllarında 

almıĢ olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eĢdeğerliği saptanmıĢ herhangi bir 

uluslararası dil sınavı puanının YDS karĢılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı 

sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.  

c) Yazılı sınav aĢamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü 

sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır. 

2. Sözlü Sınav:  

a) Yazılı sınavda baĢarılı olan adaylar sözlü sınav aĢamasına geçmeye hak kazanacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayıĢ, temsil görevine iliĢkin nitelikleri ve 

yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranıĢ ve 

tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara’da 

yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.  

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.  

c) Sınav sonucunda baĢarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık 

internet sitesinde ilan edilecektir.  

d) Ġlave bilgi talepleri için aĢağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden 

Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:  

T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı/Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (C Blok 4. Kat) 

Balgat/Ankara  

E-posta: sinav@mfa.gov.tr  

Tel: 0 (312) 2921000 9370/1-1 
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

T.C Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında 

görevlendirilmek üzere 5 adet MüfettiĢ Yardımcısı alınacaktır. 

GiriĢ sınavı ile ilgili hususlar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

A) Sınav Tarihi: Yazılı sınav 23 Aralık 2017 (Cumartesi) tarihinde, 09.30-15.30 saatleri 

arasında yapılacaktır. 

B) Sınav Yeri: TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Altındağ Ġlçesi, Anafartalar Mah. 

Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonudur. 

C) Sınava Katılma ġartları: 

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 

2) 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

3) Hukuk, Siyasal, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl 

eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dıĢındaki 

öğrenim kurumlarından birini bitirmiĢ olmak, 

4) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, 

KPSS P48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almıĢ ilk 100 aday içerisinde bulunmak (Sınava 

katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların sayısının 100 kiĢiden fazla 

olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan baĢlamak üzere ilk 100 aday giriĢ sınavına alınacak 

olup, 100.aday ile eĢit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır), 

5) Yapılacak soruĢturma sonunda sicil ve karakter bakımından MüfettiĢliğe engel olacak 

bir hali bulunmamak (Bu koĢul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, 

sözlü sınavdan önce TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir), 

6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elveriĢli 

olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı 

ile özürlü bulunmamak, 

7) Temsil niteliği itibariyle, MüfettiĢliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak, 

8) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak, 

D) Sınav BaĢvuruları: Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden 

günden baĢlayarak 08.12.2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD ĠĢletmesi Genel 

Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Altındağ ilçesi, Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 

Altındağ/Ankara PK 06330 adresine Ģahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonra ulaĢan 

baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

E) Yazılı sınavın Ģekli ve konuları: 

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara 

soru değeri dörder puan olmak üzere yirmi beĢer soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 

yirmiĢer soru sorulacaktır. 

Yazılı sınavın konuları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1) Hukuk  

a) Anayasa Hukuku  

b) Ġdare Hukukunun Genel Esasları, Ġdari Yargı, Ġdari TeĢkilat  

c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)  

ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)  

d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)  

e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar)  

f) Ġcra Ġflas Hukuku (Genel Esaslar) 
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2) Ġktisat  

a) Mikro Ġktisat  

b) Makro Ġktisat  

c) Uluslararası Ġktisat  

ç) ĠĢletme Ġktisadı 

3) Maliye  

a) Maliye Politikası  

b) Kamu Gelir ve Giderleri  

c) Bütçe  

ç) Türk Vergi Mevzuatının Genel Esasları 

4) Muhasebe  

a) Genel Muhasebe  

b) Bilanço Analiz ve Teknikleri  

c) Ticari Hesap 

5) Yabancı dil: Ġngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri 

F) Değerlendirme: 

GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar 

sözlü sınava alınamazlar. GiriĢ sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü 

sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı baĢarmıĢ sayılabilmek için yabancı dil dıĢındaki 

yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az 

olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri TCDD TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

www.tcdd.gov.tr adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan 

adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleĢme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla 

bildirilecektir. 

Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, Ġktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri 

ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi Ģahsi vasıflarının yanı sıra sözlü sınav 

öncesi TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca aday hakkında yapılacak araĢtırma sonuçları dikkate 

alınacaktır. 

Sözlü sınavı baĢarmıĢ sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması 

gerekir. 

MüfettiĢ Yardımcılığı sınavını baĢarmıĢ sayılmak için giriĢ sınav notunun 65’den az 

olmaması gerekir. GiriĢ sınav notu, yabancı dil dıĢında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav 

notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur. 

Sınavda baĢarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriĢ sınav notu üstün 

olanlar tercih edilir. GiriĢ sınav notunun eĢitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik 

kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

GiriĢ sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD 

TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek ayrıca, TCDD TeftiĢ 

Kurulu BaĢkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır. 

G) Sınav için istenen belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler www.tcdd.gov.tr adresinden, 

TCDD TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının 0312 3090515/ 4470-5155 no.lu telefonlarından, ―TCDD 

Genel Müdürlüğü MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı BaĢvuru Formu‖ ise TCDD TeftiĢ Kurulu 

BaĢkanlığından veya www.tcdd.gov.tr adreslerinden temin edilebilir. 

Ġlan olunur. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 

ULAġTIRMA VE HABERLEġME UZMAN YARDIMCISI, DENĠZCĠLĠK UZMAN 

YARDIMCISI SÖZLÜ GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Bakanlığımız Merkez TeĢkilatında Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında 8 inci ve 9 uncu 

derecelerde münhal bulunan 3 (üç) UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) 

Denizcilik Uzman Yardımcısı (UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri Uzmanlığı, Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri esaslarınca) sözlü giriĢ 

sınavı ile aĢağıda belirlenen KPSS puan türlerinden ve öğrenim dallarından personel alınacaktır. 

I - UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzman Yardımcısı kadroları için aĢağıdaki çizelgede 

belirtilen öğrenim dallarından karĢısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam 

edilecektir. 

 

Sıra 

No 

Öğrenim Dalları 

(Lisans) 

Atama 

Yapılabilecek 

BoĢ Kadro 

Sayısı 

Sözlü Sınava 

Katılabilecek 

Azami Aday 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
1 4 

UlaĢtırma ve 

HaberleĢme Uzman 

Yardımcısı 

P-8 85 

2 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 4 

UlaĢtırma ve 

HaberleĢme Uzman 

Yardımcısı 

P-8 85 

3 Hukuk 1 4 

UlaĢtırma ve 

HaberleĢme Uzman 

Yardımcısı 

P-103 85 

TOPLAM 3 12    

 

II - Denizcilik Uzman Yardımcısı kadroları için aĢağıdaki çizelgede belirtilen öğrenim 

dallarından karĢısında belirtilen kontenjan sayısı kadar personel istihdam edilecektir. 

 

Sıra 

No 

Öğrenim Dalları 

(Lisans) 

Atama 

Yapılabilecek 

BoĢ Kadro 

Sayısı 

Sözlü Sınava 

Katılabilecek 

Azami Aday 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 Hukuk 2 8 
Denizcilik 

Uzman Yardımcısı 
P-103 85 

TOPLAM 2 8    

 

III. BAġVURU GENEL ġARTLARI: 

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel Ģartları taĢımak, 

b - ÖSYM tarafından Mayıs 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan puan 

türleri itibarıyla en az yukarıdaki I ve II sayılı tablolarda belirtilen taban puanları almıĢ olmak,  

c - 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuz beĢ) yaĢını doldurmamıĢ olmak (01 Ocak 1982 

tarihinde ve daha sonra doğanlar), 

ç - Son baĢvuru tarihi itibariyle yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi 

veren fakültelerden/bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki 

veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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d - Adaylar, I ve II sayılı tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için baĢvuruda 

bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için baĢvuru yapılması halinde 

baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

IV. BAġVURU ÖZEL ġARTLARI: 

UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzman Yardımcılığı, Denizcilik Uzman Yardımcılığı 

kadrolarına baĢvurularda, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan Ġngilizce, Rusça, 

Arapça, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birinden en az (D) düzeyinde veya 

uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eĢdeğerliği kabul edilen 

sınavlardan buna denk puan aldığına iliĢkin belgeye sahip olmak. 

V. BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLEN BELGELER: 

a - Sınav baĢvuru formu (Bakanlığımız www.udhb.gov.tr internet adresinden veya 

Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığından temin edilebilecektir.) 

b - Yükseköğretim diplomasının, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği 

(Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun 

olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

c - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmıĢ bilgisayar çıktısı, 

ç- Yabancı dil belgesinin aslı veya sonuç belgesinin kontrol kodlu örneği,  

d - 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiĢ 4,5x6 ebatlarında 

olacak ve 1 adedi baĢvuru formuna yapıĢtırılacaktır), 

e - Aday tarafından el yazısı ile yazılmıĢ ve imzalanmıĢ, kendisi, ailesi, bitirdiği okullar, 

yapmıĢ olduğu iĢler hakkında bilgilerin yer aldığı öz geçmiĢi (Bir sayfayı geçmeyecek Ģekilde), 

f - BaĢvuran adayların görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı 

olmadığına dair yazılı beyanı. 

BaĢvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla yanlarında fotokopisini 

getirdikleri belgeler UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı’nca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan baĢvurular ile Ģartları 

uymadığı halde yapılan baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI. BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ: 

Sözlü sınava baĢvurular yukarıda sayılan belgelerle 30/10/2017-10/11/2017 tarihleri 

arasında, 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında Bakanlığa Ģahsen veya posta yoluyla 

yapılır. Adayların, 10/11/2017 Cuma günü saat 17:00’a kadar, UlaĢtırma, Denizcilik ve 

HaberleĢme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No: 5    

06338 Emek-ANKARA adresine Ģahsen veya postayla baĢvurmaları gerekmektedir. Posta ile 

yapılan baĢvurularda (10/11/2017 tarihi ve saat 17:00 itibarıyla Bakanlığımız genel evrak 

Ģubesine giriĢ yapmıĢ olması gerekmektedir) doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu 

olmayacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde 

ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

VII. SINAV VE SINAV SONUÇLARI: 

1) BaĢvuru ve Sınava Kabul 

a - Sözlü olarak yapılacak giriĢ sınavının tarihi UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme 

Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

b - Sınava baĢvuran ve katılma Ģartlarını taĢıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan 

türünden en yüksek puana sahip olandan baĢlanmak suretiyle alım yapılacak her bir bölüm için 

ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucuna göre atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar 

aday (son sıradaki aday ile eĢit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak 

kazanacaktır. 
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c - GiriĢ sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte kimlik 

tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 

ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır. 

2) Sınav Ģekli ve konuları  

GiriĢ sınavı sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır. 

Sözlü giriĢ sınavında adaylar;  

a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü,  

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinin her birinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. 

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin 

her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Bunun dıĢında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda baĢarılı 

sayılmak için, komisyon baĢkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması Ģarttır. 

Bölümleri itibariyle adaylar, en yüksek puan alandan en düĢük puan alana göre sıralanır. 

Aynı puan alanların baĢarı sırasındaki yeri ise KPSS puanı yüksek olan üste yazılmak suretiyle 

belirlenir. 

VIII. SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ: 

Sınav sonuçlarına iliĢkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yedi gün 

içerisinde bir dilekçe ile Personel ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına itiraz yapılabilir. Ġtirazlar, ilgili 

komisyon tarafından en geç yedi iĢ günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi 

geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

IX. DEĞERLENDĠRME VE ATANMA: 

BaĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle öğrenim dalları itibarıyla giriĢ 

sınavı baĢarı listesi ile asil ve yedek aday listesi www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek 

olup asil ve yedek listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat da yapılacaktır. GiriĢ sınavında 70 ve 

üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

GiriĢ sınavını kazananların UlaĢtırma ve HaberleĢme Uzman Yardımcılığı ve Denizcilik 

Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına iliĢkin iĢlemler 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. 

Sınavı asil olarak kazanan adaylar, ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde atama 

iĢlemine esas olmak üzere, yukarıdaki belgelere ilave olarak, 6 adet vesikalık fotoğraf, sağlıkla 

ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan, erkek 

adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan, adli sicil kaydına dair yazılı beyan veya e-devlet 

kapısı üzerinden alınacak barkodlu belge, mal bildirim beyannamesi ve etik sözleĢmeyi 

Bakanlığımıza teslim edeceklerdir. Söz konusu belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler 

hakkından vazgeçmiĢ sayılacaklardır.  

BaĢvuru ve iĢlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı 

belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmıĢ olsa dahi 

iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit 

edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.  

Ġlanen duyurulur. 9097/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2879 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, MuĢallikalesi Köyü sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait 102 ada, 128 parselinde bulunan taĢınmazın bir kısmını kapsayan ―Karalar 

Tümülüsü‖nün; kararımız eki olan sit fiĢi ile birlikte 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 102 ada, 128 parselin pafta, fen klasörü ve tapu 

kütü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik‖ gereği verilmesine,  sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli 

olacağına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 2873 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Divanlı Mahallesi, Kuyuluk Mevkiinde bulunan ve tapunun 

113 ada, özel mülkiyet adına kayıtlı 31, 32, 33 parseller ile maliye hazinesine ait 40 parselinde yer 

alan taĢınmazların bir kısmını kapsayan ―Kuyuluk Mevkii YerleĢimi‖’nin; kararımız eki 1/25000 

ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile III. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 113 ada, 31, 32, 33 ve 40 

parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine ―bir kısmı III. Derece Arkeolojik sit 

alanındır‖ Ģerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine, sit alanlarında 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, ivedilikle Belediyesince Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına, koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararıda 

belirtilen koruma ve kullanma koĢullarının geçerli olacağına ve aĢağıda III. Derece arkeolojik sit 

alanı için belirtilen GeçiĢ Dönemi Yapılanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 

III. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI ĠÇĠN GEÇĠġ DÖNEMĠ YAPILANMA 

ġARTLARI 

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

2. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

3. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebilecektir. 

4. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir. 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacaktır. 

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar 

dikilmeyecektir. 

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabilecektir. 

Ayrıca kaçak kazı yapmak suretiyle 2863 sayılı yasaya muhalefet edenler hakkında dosya 

içeriğinde mevcut Saraykent Kaymakamlığı, Ġlçe Jandarma Komutanlığının 18/02/2017 tarih, 

2017/13 Adli Tahkikat Dosya nolu, 2017/13 Fezleke no su ile Akdağmadeni Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına yasal kovuĢturma yapılması ile ilgili iĢlemlerin baĢlatıldığı görüldüğünden yeni bir 

suç duyurusuna bunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurlarının adli makamlarca uygun 

görülmesi durumunda ivedilikle can ve mal güvenliği alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde, 

Belediyesince kapatılması gerektiğine; uygulama sonrasına iliĢkin bilgi belgelerin Kurul 

Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesine; bu alanlarda daha fazla kaçak kazı ve tahribat 

yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve söz konusu taĢınmazın belli 

aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin ilgili Kaymakamlıkça sağlanması gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.05/53-311 

Toplantı Tarihi ve No : 27/09/2017 - 239 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27/09/2017 - 3851 SAFRANBOLU 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Süleymanlar Mahallesi, 298 adada yer alan kültür varlığı 

olarak tescilli Cehennemağzı Mağaraların korunma alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı 

sınırlarının Tespit ve Tescil Yönetmeliği kapsamında kadastral haritalara aktarılması talebini 

konu alan 25/09/2017 tarihli Müdürlük Makamı havalesi ile konu hakkında Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü uzmanlarının 

27/09/2017 gün ve 829 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Zonguldak ili, Kdz. Ereğli ilçesi, Süleymanlar Mahallesi, 298 adada yer 3 adet mağaranın 

ilk kez TaĢınmaz Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 14/03/1986 gün ve 

2131 sayılı kararıyla kültür varlığı olarak tescillendiğinin, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Ankara Bölge Kurulu'nun 06/02/1987 gün ve 1252 sayılı kararıyla mağaraların korunma alanı 

belirlendiğinin, daha sonra Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 13/12/1988 

gün ve 598 sayılı kararıyla korunma alanı sınırında değiĢikliğe gidilerek daraltıldığının ve 

bugünkü arkeolojik sit alanı sınırlarına çekildiğinin, yine Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu'nun 11/06/1990 gün ve 1251 sayılı kararıyla bir önceki 598 sayılı kararda 

korunma alanı olarak belirlenen alanın "..... jeolojik devirlere ait ender oluĢumlar içermesi, Bizans 

Döneminde misyonerlik merkezi olarak kullanılması, ilginç özellikleri ve güzellikleri" gerekçe 

gösterilerek 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil edildiğinin anlaĢıldığına,  

13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik kapsamında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 13/12/1988 

gün ve 598 sayılı kararıyla tescilli mağaralar için belirlenen korunma alanı ve Ankara Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11/06/1990 gün ve 1251 sayılı kararıyla belirlenen 1. 

derece arkeolojik sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritalara aktarıldığı  

Ģekilde belirlenmesine, kararımız eki haritada 1. derece arkeolojik sit alanı ve tescilli mağaralar 

için belirlenen korunma alanı sınırında kalan parsellere ilgili Tapu Müdürlüğünce gerekli 

Ģerhlerin konulmasına, alanın doğal sit statüsü nedeniyle kararımızın Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı'nın ilgili birimine de gönderilmesine,  

Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke 

kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Dosya No : 51.04.0.49 

Toplantı Tarihi ve No : 27 - 28 - 29 - 30/09/2017 - 199 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28/09/2017 - 2776 NEVġEHĠR 

Niğde Ġli, Çiftlik Ġlçesi, Asmasız Köyü, 142 ada, 85 parsel ve bir kısmı mera parselinde 

bulunan Kamu Orta Malına ait TavĢantepe YerleĢim Alanının I. Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescil talebine iliĢkin; Niğde Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.10.2014 gün ve 2643 

sayılı yazısı ve ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), Niğde Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 13.03.2015 gün ve 844 sayılı yazısı, Niğde Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’ nün 13.03.2015 gün ve 2348 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 18.03.2015 gün ve 251798 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 02.04.2015 gün 2732 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 27.02.2017 gün ve E.464142 sayılı yazısı ve ekleri,  Müdürlüğümüzün, Çiftlik 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’ne hitaplı 20.09.2017 tarih 2909 yazısı ve ekleri, NevĢehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.09.2017 gün ve 3000 sayılı uzman 

raporu okundu, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda;     

Niğde Ġli, Çiftlik Ġlçesi, Asmasız Köyü, 142 ada, 85 parselde ve bir kısmı mera parselinde 

içinde kalan ekli kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen TavĢantepe YerleĢim 

Alanının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi 

doğrultusunda ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, 

gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, 

ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına,  karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı

Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2017 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2017 Yılı Eylül Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

NOT: 28/10/2017 tarihli ve 30224 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2018 Yılı Programı
yayımlanmıştır.

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




