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Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
16 Eylül 2013
69471265-305-8086
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ: a) 13/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8031 sayılı yazımız.
b) 13/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-248-548 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN, program değişikliği nedeniyle Kazakistan
Cumhuriyeti’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.04-8-549

—————

16 Eylül 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ: a) 13/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8031 sayılı yazınız.
b) 13/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-248-548 sayılı yazımız.
c) 16/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8086 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Kültür
ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
Ancak, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in program değişikliği nedeniyle Kazakistan
Cumhuriyeti’ne gidemeyeceği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
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T.C.
BAŞBAKANLIK
16 Eylül 2013
69471265-305-8087
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Eylül 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Dışişleri
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı
Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-249-550

—————

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
16 Eylül 2013

BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 16/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8087 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Eylül 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Dışişleri
Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı
Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

—— • ——

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 4/9/2013
Karar No
: 610
Konya İlinin Antalya TMK 10’uncu maddesi ile yetkili ağır ceza mahkemesi yargı alanından çıkarılarak Ankara TMK 10’uncu maddesi ile yetkili ağır ceza mahkemesi yargı alanına
bağlanmasına karar verilmiştir.

—— • ——

YÖNETMELİKLER
Millî Savunma Bakanlığından:
ASKERÎ HÂKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî
Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Yazılı sınav kurulunun oluşması için yeterli sayıda şube müdürü bulunmaması halinde Askeri
Adalet İşleri Başkanı da yazılı sınav kurulunda yer alabilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GRÜ-UZEM): Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön
lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil tüm eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri
kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.
b) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri uygulamaları yürütmek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
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c) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak.
ç) Yükseköğretimde üretilen bilgiyi zaman ve mekândan bağımsız tüm ilgililere ulaştırmak.
d) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak.
e) E-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan
dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek.
f) Kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.
g) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.
ğ) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.
h) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve
yayınlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans,
lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
b) Üniversite Senatosu kararları çerçevesinde önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek.
c) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve
posta gibi iletişim araçları ve basım, ses (audio), görüntü (video), bilgisayar (elektronik ortam)
ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.
ç) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri, dersleri ve programları belirlemek,
kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.
d) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak.
e) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak
öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri
konusunda planlama ve uygulamalar yapmak.
g) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci
destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
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ğ) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
h) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve
teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek.
ı) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
i) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen ve/veya Yönetim Kurulu
tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.
Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
e) Her türlü uzaktan eğitim programı öğrencileri ve öğretim elemanları için teknik ve
akademik desteğin verilmesini sağlamak.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5
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f) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
(2) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil dokuz kişiden
oluşur. Diğer altı üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre
ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
şekilde boşalması halinde yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek üzere Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezde görev alan personelin, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel
toplantılara katılma isteklerini değerlendirmek, karar vermek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE SORUNLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hitit
Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Çalışma birimleri ve proje grupları: Merkezin çalışma birimlerini ve proje gruplarını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (HÜKAM): Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Hitit 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 birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile
sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Kadın ve aile çalışmaları alanında oluşturulan teorik ve metodolojik konular hakkında gerekli bilgiyi sağlamak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
c) Merkezin, kadın ve aile konularıyla ilgili çalışmalarda işbirliği yapabileceği noktalarda disiplinler arası araştırmalar yapmak, daha önce yapılmış olan çalışmaları değerlendirip,
çözüm önerileri sağlamak.
ç) Kadın ve aile ile ilgili akademik alanda her türlü bilgi üretimini ve paylaşımını sağlayıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; çözüm üretmek, sorunları çözüme yönelik
ve iyileştirici projeler hazırlayıp geliştirmek.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve Atatürk İlke ve İnkılâpları ile kazanılmış hakları ve kadınların bilinçli birer toplum bireyi olmasını
temel alarak, kadın ve aile sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir
projeler üretmek, bilimsel veri sağlamak, inceleme ve araştırma yapmak; danışmanlık hizmeti
vermek; eğitim programı, kongre, sempozyum, konferans, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler
düzenlemek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,
özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek.
c) Kadın ve ailelerle ilgili programlar oluşturarak her seviyedeki eğitim birimlerinde
ve ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadın ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler düzenlemek.
ç) Kadın ve aile sorunları konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle, yurt içinde ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer almak ve desteklemek.
d) Öğrencilerin ve araştırmacıların Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim-öğretim
ve araştırma yapmalarını sağlayıp bu konuda yardımcı olmak; kadınların sorunlarının çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmaları özendirmek ve bunlara imkân sağlamak; Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın ve aile sorunlarıyla ilgili ders, seminer
ve benzeri etkinlikler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.
e) Kadın ve aile sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturup Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
f) Kadın ve aileye yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
g) Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Çorum ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli
konularda etkinlikler düzenlemek ve halk eğitimi programlarını yürütmek.
ğ) Kadın ve aile sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
h) Çorum ilindeki tüm ilgili paydaşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar
yapmak.
ı) Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde
bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda, Müdürün önereceği yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet
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eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur
ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyetleriyle ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için en fazla iki müdür yardımcısı, Rektör tarafından
görevlendirilir. Altı ayı aşkın süreyle uzaklaşma halinde Müdür yardımcıları değişir. Müdürün
görev süresinin dolması ve görevinden ayrılması durumunda Müdür yardımcılarının da görevi
sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
bu toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
g) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve benzeri kamu
ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle çalışma alanına giren konularda işbirliği gerçekleştirmek.
ğ) Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılması ve sonuçlarının
alınması için gerekli önlemleri almak.
h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ı) İlgili bilim dallarında Danışma Kurulunda görev alabilecek üyeleri belirlemek, görevlendirilmek üzere Rektöre önermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak Yönetim Kurulu
üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda
en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy
çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
kabul edilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi
ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdürün her çalışma dönemi sonunda düzenleyeceği faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki döneme ilişkin
çalışma programını oluşturmak.
c) Düzenlenen kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi,
sertifika ve benzeri belgelerin verilme esaslarını tespit ederek Rektörlüğe önermek.
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ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri ve proje grupları
kurmak ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.
e) Müdür tarafından getirilen Merkezin yönetimi ile ilgili önerileri değerlendirmek ve
karar almak.
f) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
g) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen Üniversiteden ve ilgili kamu ve özel kuruluşların, üç yıl süreyle belirlenen
temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en fazla yirmi kişidir ve süresi dolmadan
görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri seçilir.
Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu
yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır. Toplantıya katılamayacak
Danışma Kurulu üyelerinin mazeretlerini Merkeze bildirmeleri gerekir.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar, uygulamalar hakkında tavsiyelerde bulunmak, Yönetim Kuruluna sosyolojik, bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak istişari görüş bildirmek.
b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
c) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.
ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.
Çalışma birimleri ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Merkezin kapsamlı ve devamlılık arz eden faaliyetlerinde Müdürün
önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile çalışma birimleri ve proje grupları
oluşturulabilir. Çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluşu, çalışma ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik organlarına ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari
ve akademik organlarına ve bu organların görevlerine, öğretim elemanlarına ve mali konulara
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek
146 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Üniversite Mütevelli Heyet Başkanını,
b) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Üniversite Rektörünü,
ç) Senato: Üniversite Senatosunu,
d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
e) Vakıf/Kurucu Vakıf: Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfını,
f) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevelli Heyet, Akademik Organlar, Öğretim Elemanları ve Görevleri
Mütevelli heyet ve görevleri
MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
(2) Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen
en az yedi en fazla onbir üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet
üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen bir ay içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
(YÖK) bildirilir. Mütevelli Heyet yılda en az dört kez toplanır.
(3) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir Başkan ve bir Başkan
Vekili seçer. Süreleri biten Başkan ve Başkan Vekili yeniden seçilebilir.
(4) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisi ile ilgili konularda toplantılara
katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet başkanı seçilemez. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı
ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette
görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden
gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir. Rektör dışındaki Mütevelli Heyet üyeleri Üniversitede ücretli veya ücretsiz herhangi bir görev alamaz, ders veremezler.
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(5) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli
Heyet üyelerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktarı geçmemek üzere toplantıya
katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında
ödeme yapılamaz.
(6) Mütevelli Heyet, ihtiyaç duyulması halinde hukuki, akademik ve mali konularda
tam veya yarı zamanlı olarak danışmanlık hizmetleri alır.
(7) Mütevelli Heyet, Üniversite adına her türlü tasarrufi ve iltizami işleri yapmaya, sözleşme ve taahhütleri imzalamaya, ahzu kabza, her türlü kambiyo senedi düzenlemeye, bankalardan kredi, çek karnesi almaya ve kullanmaya, her türlü taşınır ve taşınmaz mal almaya rehin
ve ipotek tesis ve fekkine yetkilidir.
Mütevelli heyetin görevleri
MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:
a) Fakülte, enstitü, yüksekokul, teknopark, hazırlık okulu, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi, fakülte ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin; kurulması,
kapatılması veya birleştirilmesi hususunda Senato tarafından alınan kararları değerlendirerek
YÖK’e sunmak,
b) Fakülte, enstitü ve yüksekokulları oluşturan akademik birimlerin yönetimine ilişkin
Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından alınan kararları onaylamak,
c) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin
sözleşmelerini ve atamalarını yapmak, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak,
ç) Üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, burs kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını belirleyerek YÖK’e sunmak,
d) Yurtiçinde ve yurtdışında diğer yükseköğretim kurumları ile yapılacak işbirliği ilkelerini belirlemek ve işleyişini denetlemek, bilimsel ve akademik işbirliği, öğretim elemanı ve
öğrenci değişimi gibi konularda anlaşma ve protokolleri hazırlamak veya değerlendirmek suretiyle YÖK’ün onayına sunmak,
e) Üniversitenin bütçesini kabul etmek ve uygulamaları izlemek, öğrencilerden alınacak
ücretleri tespit etmek.
Rektör ve görevleri
MADDE 7 – (1) Üniversitenin yöneticisi olan Rektör YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır.
(2) Rektör, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet
tarafından verilen görevleri yapar.
(3) Rektör, Üniversitede görevli profesörler arasından en fazla üç adayı Rektör yardımcısı olarak Mütevelli Heyetin onayına sunar. Rektör yardımcılarının görev süreleri Rektörün
görev süresi ile sınırlıdır. Rektör görevi başında bulunmadığı hallerde bir Rektör yardımcısını,
Rektör yardımcısının bulunmadığı hallerde bir dekanı yerine vekil bırakır.
Senato ve görevleri
MADDE 8 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her
fakülteden ilgili fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi, Rektörlüğe bağlı
enstitü ve yüksekokul müdürleri ve öğrenci konseyi başkanından oluşur.
(2) Senato; Üniversitenin akademik faaliyetleriyle ilgili konularda karar verir, Mütevelli
Heyet tarafından intikal ettirilen konularda görüş bildirir, bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapar.
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Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar, Üniversiteye bağlı
değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilen üç öğretim
üyesinden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.
(2) Yönetim Kurulu; Üniversitenin yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar alır, önerilerde bulunur, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları karara bağlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapar.
Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü
MADDE 10 – (1) Dekan, Rektör tarafından önerilir ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine
Mütevelli Heyet tarafından atanır. Enstitü ve yüksekokul müdürü Rektör tarafından önerilir ve
Mütevelli Heyet tarafından atanır.
(2) Dekan, enstitü ve yüksekokul müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren
dekan veya müdür aynı usulle yeniden atanabilir.
Bölüm başkanı
MADDE 11 – (1) Bölüm başkanı, dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Bölüm başkanının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren bölüm başkanı aynı usulle yeniden atanabilir.
Öğretim elemanları
MADDE 12 – (1) Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun
görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre vakıf yükseköğretim kurumunun yetkili akademik organlarınca yapılır. Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten Üniversitenin
akademik yönden gerekli gördüğü diğer şartlar da aranabilir.
(2) Üniversitede görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları 2547
sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve
diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
(3) Öğretim elemanlarının disiplin iş ve işlemlerinde, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimler, Proje ve Danışmanlık, Öğrenciler
Birimler
MADDE 13 – (1) Üniversite bünyesinde, fakülteler, enstitüler, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ve hazırlık okulu ile uygulama ve araştırma merkezi kurulabilir.
(2) Üniversite içinde bölüm, anabilim ve ana sanat dalları ile uygulama ve araştırma
merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuar, meslek yüksekokulu veya hazırlık okulu kurulması Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetin oluru ile Rektörün başvurusu
üzerine YÖK’ün kararıyla yapılır.
Projeler ve danışmanlık
MADDE 14 – (1) Üniversitenin eğitim ve araştırma projelerinin bulunması, seçilmesi,
öğretim elemanlarının danışmanlık yapmaları, proje ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve telif haklarından öğretim elemanlarının yararlandırılmaları konusunda uygulanacak esaslar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
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Öğrenciler
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye yerleştirilmeleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara ve kontenjanlara göre yapılır.
(2) Öğrencilerle ilgili kayıt-kabul, sınav, sınıf geçme, mezuniyet ve benzeri konulara
ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi
MADDE 16 – (1) Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da
dolaylı olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez.
Mali kolaylıklar
MADDE 17 – (1) Üniversite, ilgili mevzuat hükümleri ile sağlanan mali kolaylıklardan,
muafiyetlerden ve istisnalardan istifade eder.
Mal varlığı
MADDE 18 – (1) Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar, ilgili mevzuat hükümlerine göre tapuda Üniversite tüzel kişiliği adına tescil edilir.
Kaynakların kullanımı
MADDE 19 – (1) Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
Gelir kaynakları
MADDE 20 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:
a) Öğrencilerden alınacak ücretler,
b) Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,
c) Araştırma-geliştirme ve danışmanlık projelerinden elde edilecek gelirler,
ç) Devlet bütçesi ve diğer kamu kuruluşlarından yapılacak yardımlar,
d) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.
Harcama yetkilisi
MADDE 21 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 23 – (1) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı
Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği ile 28/2/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyinde ve İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesine,
bu faaliyetlere katılan öğrencilerin sınavlarına değerlendirme, izin, kayıt, kayıt silme, diploma
ve akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesinde yürütülen her türlü eğitim,
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
b) Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyetini,
c) Rektör: Üniversite Rektörünü,
ç) Senato: Üniversite Senatosunu,
d) Yönetim Kurulu: Üniversite bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
e) Dekan: Üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,
f) Yüksekokul Müdürü: Üniversite bünyesindeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,
g) Bölüm Başkanı: Üniversite bünyesindeki bölümlerin başkanlarını,
ğ) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
h) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
ı) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,
i) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,
j) Mazeret sınavı: Ara sınavlarla ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli
bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki
derslerin kredi toplamını,
l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,
m) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
n) Öğretim programı: Bölüm veya program görüşleri alınmak sureti ile Senatoca kabul
edilen öğretim programını,
o) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir
veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
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ö) Önlisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,
p) Lisans: Ortaöğretimden sonra en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,
r) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,
s) Seçmeli dersler: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek
alabileceği dersleri,
ş) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,
t) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Yatay Geçişler
Öğrenci işleri ve disiplin
MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik
kesme, izinli sayılma/kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, yaz öğretimi, başarı değerlendirmesi, sınavlar ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(2) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlarına ait işlemlerine, izinlerine ve
üniversiteden ilişiğinin kesilmesine ilgili akademik birimin yönetim kurulu karar verir. Öğrenci
bu kararlara karşı onbeş gün içinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.
(3) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Her öğretim yılı başında önlisans ve lisans öğrencilerinden miktarı
Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır. Öğrenci; kendi isteğiyle ayrılmış
olması veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydının silinmiş olması halinde dahi, kayıtlı
olduğu eğitim-öğretim yılı için Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenen oranda gecikme bedeli ile birlikte öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
(2) Öğrencinin vefatı veya öğrenimini sürdüremeyecek derecede hastalığı halinde öğrenim ücreti, vefat veya hastalığının öğrenimini sürdüremeyecek derecede olduğunun bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belirlendiği ana kadar geçen süre ile sınırlı olarak tahsil
edilir. Bu durumlarda ücretin hesabında ilgili eğitim ve öğretim yılına ilişkin akademik takvimde öngörülen eğitim ve öğretim haftaları esas alınır.
Giriş esasları ve kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversite programlarına öğrenci alımı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği kriterler
çerçevesinde yapılır.
(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Belirlenen öğrenim ücretini ödemeyen ve ilan edilen esaslara uygun başvuru yapmayan öğrencinin kaydı yapılmaz. Üniversiteye süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversite
öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.
(3) Kabul edilebilir bir mazereti bulunan adayların kesin kayıtları, yukarıdaki hükümlere
uygun olmak şartıyla bir yakını vasıtasıyla da yaptırılabilir. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik
olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir.
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Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler
içinde, belirlenen ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek ve ders kayıt işlemlerini yapmakla
sorumludurlar. Öğrenci, o yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanının onayını alarak kesin
ders kaydını yaptırır.
(2) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez,
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.
Kimlik kartı
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği kayıtlarını yaptıran veya yenileyen öğrencilere Üniversite öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Yatay geçişler
MADDE 10 – (1) Üniversiteye yapılacak yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup intibak işlemleri, ilgili kurul tarafından öğrencinin geldiği üniversite/yüksekokul notlarının bu Yönetmelik hükümlerine göre not sistemine
dönüştürülmesi suretiyle yapılır.
(2) Bulundukları kurum içi programda, önlisans programları için en az bir yarıyıl, lisans
programları için ise en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler ilgili mevzuat hükümleri,
belirlenen kontenjan ve bu Yönetmelik çerçevesinde eşdeğer bir programa yatay geçiş için,
ilan edilen sürede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilir.
(3) Kurumlar arası ve kurum içi başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği program
başkanlığınca incelenir ve başkanlığın önerisi, ilgili akademik birim kurul kararı ile kesinleşir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 11 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından ve yaz öğretiminden oluşur.
Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi her dönem için en az ondört haftadır. Bu süreye sınavlar dâhil değildir. Gerekli hallerde eğitim ve öğretim süresi Senato tarafından uzatılabilir.
(2) Üniversite eğitim ve öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan
edilir.
(3) Resmi tatil günlerinde öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimlerin önerisi ve ilgili birimin bağlı olduğu Kurul kararıyla öğretim ve sınavlar Cumartesi ve
Pazar günleri de yapılabilir.
(4) Yaz öğretimi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Öğretim şekli ve dili
MADDE 12 – (1) Öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler,
uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, seminerler,
bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(2) Aksi kararlaştırılmadıkça her dersin süresi bir yarıyıldır.
(3) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde eğitim verilen programlarda İngilizce, diğer
programlarda Türkçe’dir.
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Danışmanlık
MADDE 13 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili birim sorumlusunun onayıyla, tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından bir
akademik danışman atanır.
(2) Danışman; öğrencilerin derse devam, ders kaydı ve başarı durumlarını izleme ve
rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanıdır.
(3) Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince her yarıyıl alacağı derslerin belirlenmesinde, kayıt yenileme, ders bırakma ve yeni ders alma gibi konularda rehberlik yapmakla yükümlüdür.
(4) Danışmanın görevde bulunmadığı sürede yerine bakacak öğretim elemanı
bölüm/program başkanınca belirlenir.
(5) Danışman; onay verdiği ders seçme, ders ekleme, ders bırakma gibi işlemlere ait
öğrencinin de imzasını taşıyan belgelerin bir nüshasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına zamanında teslim eder.
İngilizce hazırlık muafiyeti ve eğitimi
MADDE 14 – (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan programlarına kayıt hakkını
kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay geçişle kabul edilen öğrenciler, yabancı dil düzey
belirleme sınavı ve İngilizce yeterlik sınavına tabi tutulurlar. İngilizce yeterlik sınavında başarılı
olanlar veya Senatoca geçerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavında üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar, doğrudan ilgili bölüme kayıt olur.
(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile İngilizce yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenciler, Üniversitenin düzenlediği zorunlu ve en az iki yarıyıl (bir yıl) süreli İngilizce
hazırlık programına katılır. İngilizce hazırlık programı Senatonun belirleyeceği esaslara göre
düzenlenir.
(3) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler İngilizce yeterlik sınavında başarılı oluncaya kadar hazırlık programına devam eder. Bu süre iki yılı aşamaz. Hazırlık programında ikinci yılsonunda başarısız olunması halinde öğrencilerin talepleri üzerine ÖSYM tarafından başka
bir üniversite ya da kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir başka
programa, eşdeğer bir program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir.
Ancak, bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.
(4) Türkçe programlara kaydolan öğrenciler için; ayrıca, yabancı dil muafiyet sınavı
uygulanır. Başarısız olanlar ortak zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olur.
(5) Türkçe eğitim yapan programları kazanan öğrenciler ile yatay geçişle gelen öğrenciler istedikleri takdirde, bir yıl (iki yarıyıl) süreli yabancı dil hazırlık programına kayıt olabilir.
Bu öğrencilerden yabancı dil hazırlık öğretim ücreti alınır. Hazırlıkta geçen bir yıllık süre, eğitim süresinden sayılmaz. Söz konusu hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı olan öğrenciye İngilizce başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda öğrenciler doğrudan kendi programlarına devam
eder.
Öğretim programları
MADDE 15 – (1) Üniversitede öğretim ortak, zorunlu ve seçimlik dersler göz önünde
tutulmak ve bölüm başkanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Senatoca kararlaştırılan öğretim
programına göre yapılır.
(2) Üniversitede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil
zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili yükseköğretim kurumunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim ve öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve tümüyle başarıldığında diploma almaya hak
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kazandıran eğitim ve öğretim çalışmalarının bütünü eğitim ve öğretim planlarında gösterilir
ve Üniversitede eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği bu öğretim planlarına göre yapılır.
(3) Bir programın eğitim ve öğretim planı ve bu planlarda yapılacak değişiklikler ilgili
birim kurullarında hazırlanır ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.
(4) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama,
bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.
(5) Dersler elli dakika olarak yapılır. Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik dersler için, haftalık ders saati sayısı kadar; teorik ders saatlerinin
dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları
için, haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.
(6) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin
yarısının toplamından oluşur. AKTS’ye göre bir derse ait kredi değeri, ilgili birim kurulunun
teklifi, Senatonun onayı ile belirlenir.
(7) Zorunlu hazırlık sınıfları en az iki yarıyıldır. Programların bir yarıyıldaki ders ve
uygulamaları ilgili birim kurulunun teklifi, Senato onayı ile kesinleşir.
(8) İlgili birim kurulu tarafından kabul edilmiş öğretim planına uygun ders programları,
her eğitim ve öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.
(9) Staj; eğitim ve öğretim programının özelliklerine göre, yarıyıl aralarında yürütülen
ve öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan,
okul dışı çalışmalardır. Staj uygulama esasları ilgili birim kurullarının teklifi ve Senatonun
onayıyla belirlenir.
(10) Bitirme projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim elamanları nezaretinde yürütülen kişisel veya grup çalışmasıdır.
(11) Seminer; eğitim ve öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmalardır.
(12) Eğitim ve öğretim çalışmaları yükü; her yarıyıl eğitim ve öğretim planında gösterilen o yarıyıla ait eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.
Ön şart dersleri ve diğer koşullar
MADDE 16 – (1) Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar,
ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi, ilgili birim kurulu ve Senatoca onaylanan öğretim programına göre uygulanır.
Seçmeli derslerin alınması
MADDE 17 – (1) Seçmeli dersler, öğretim programında belirlenen esaslara göre her
programın öğretim planı içerisinden tek tek veya belirlenmiş ders gruplarından seçilebilir.
Ortak zorunlu dersler
MADDE 18 – (1) Ortak zorunlu dersler kredili olarak, haftada ikişer ders saati olmak
üzere, iki yarıyılda okutulur.
Derse yazılma, ders bırakma
MADDE 19 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve bırakma süresi
içerisinde, her yarıyıl için ders seçimini yapar ve danışmanının onayını alarak kesin ders kaydını
yaptırır.
(2) Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır.
(3) Ders yükü haftada otuz kredi saatten fazla olamaz ve üst yarıyıllardan ders alınamaz.
Ders yükünün hesabında derslerin kredi/AKTS değeri esas alınır.
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(4) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:
a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları
derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin alınmasına alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise ilgili kurullarca belirlenen diğer dersler
alınır.
b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunludur. Seçimlik dersin kaldırılmış olması halinde yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir
seçimlik ders alınabilir.
c) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en fazla iki ders bırakabilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.
ç) Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim ve öğretim çalışmaları yükü; öğrencinin
isteği, danışmanın onayı ile tamamlanır. Danışman ve öğrencinin imzaladığı ders kayıt belgesi,
danışman tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilir.
Derslere devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuar,
proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Bir yarıyıl içinde, yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine % 80; teorik derslere % 70,
uygulama ve laboratuar derslerinin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl
sonu sınavına alınmaz.
(3) Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.
(4) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir
liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün Dekanlığa/Yüksekokul Müdürlüğüne
verilir ve sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o
dersin sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere NA notu verilir.
Sportif ve kültürel etkinlikler
MADDE 21 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel
etkinliklerde Üniversite tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve
hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu
Ders başarısı ve değerlendirme esasları
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin almış olduğu derslerden başarılı sayılabilmeleri için;
derse devam, dönem içi çalışmalar, ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınır.
Öğrencinin ders geçme ve ham başarı notuna bu faktörlerin hangi oranda etkili olacağı ve
ölçme ve değerlendirme yöntemi, dersle ilgili kaynaklar o dersin müfredatında belirtilir ve yarıyıl başlarında dersin sorumlusu olan öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Dersin
ham başarı notunun hesaplanmasında dersin ölçme ve değerlendirme kriterleri; her ders için,
program başkanının teklifi, ilgili birim kurulunun onayı ile her program için ayrı ayrı belirlenir.
(2) Hazırlık programı dışındaki programların bir dersinden devam alan öğrenci, bu dersi
tekrar aldığında, devam etmek zorunda değildir. FF alarak başarısız olan öğrencilerin derse devamları zorunludur. Ancak, öğrenci her durumda, ders müfredatı kapsamındaki proje, atölye,
laboratuar, uygulama, ödev ve benzeri çalışmalara, ara sınav ve final sınavlarına katılmak zorundadır.
(3) Normal eğitim süresini tamamladığı halde dersi tekrar almak zorunda olan öğrenciler, derse devam etme koşuluna bağlı olmadan, belirlenen ücreti ödemek şartıyla akademik
takvime uygun olarak ders kaydı yaptırmakla yükümlüdürler.
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Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO)
MADDE 23 – (1) ANO ve AGNO hesaplanması aşağıdaki şekildedir:
a) ANO hesabında, öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları
ile bu derslere ait kredi saatleri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatlerinin
toplamına bölünür.
b) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı
notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi saatleri çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır
ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür.
c) Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
ç) Başarı notları (S) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler
ile muaf (M) olunan dersler AGNO hesabına katılmaz.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme
sistemi, bu Yönetmelik hükümlerine göre doğrudan not dönüşümü veya öğretim elemanının
takdirinde bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen harf notlarından biri verilir. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları ham başarı notlarının aritmetik ortalaması
ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bağıl değerlendirmenin uygulaması ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilere aldıkları her ders için, bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki esaslara
göre, ilgili öğretim elemanları tarafından yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav ve final sınavları için
100 puan üzerinden not verilir ve öğrencilere ilan edilir.
(3) Öğrencilerin derse devam, dönem içi çalışmalar, ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavları göz önüne alınarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre ham başarı notu hesaplanır.
(4) Ham başarı notu belirlenen esaslar doğrultusunda bağıl değerlendirme sistemi ile
harfli başarı notuna dönüştürülür. Başarı notu, harf notu olarak tanımlanır.
(5) Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Başarı notu
Katsayı
Transkriptte 100 üzerinden gösterilen eş değer puan
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
60-69
DD
1.00
50-59
FF
0.00
0-49
NA
0.00
0-00
(6) Bu harf notlarının dışında aşağıdaki semboller kullanılır:
a) I-Eksik,
b) S-Yeterli,
c) U-Yetersiz,
ç) M-Muaf,
d) NA-Devamsız,
e) T-Transfer.
(7) Bunlardan;
a) (I) notu; ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere verilir. Bu
öğrencilerden ara sınavlara; hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders
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için gerekli çalışmaları bitiremeyenler ve ara sınava giremeyenler (I) notu aldığı dersten, o dersin ara sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde bir dilekçe ile başvurarak, ara sınav
yerine açılacak mazeret sınavına girmek ve bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti olmadığı için bu sınavlara
giremeyenlerin (I) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
b) (S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c) (U) notu, öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) (M) notu; bölüm başkanlıklarının teklifi ve Yüksekokul Kurulunun onayı ile kesinleşen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere
verilir. (M) notu ortalamaya katılmaz.
d) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine
getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF)
notu işlemi görür.
e) (T) notu; Yüksekokula yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları ve denkliği Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen derslere
verilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu bu notların intibakını, Yüksekokulun başarı değerleme
sistemine uyarlamak suretiyle yapar ve öğrencinin AGNO’su ile mezuniyet transkripti intibak
işleminden sonra hesaplanır.
Başarı durumu
MADDE 25 – (1) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük
harf notu verilmez. Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları
için; ANO’su önlisans ve lisans programları için en az 1.80 olması gerekir. Dört yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan önlisans öğrencileri ile sekiz yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan lisans öğrencilerinin, Genel Not Ortalamalarına bakılmaksızın varsa FF, NA, U notlu
dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler isterlerse DC ve DD notu aldıkları dersleri de
danışmanlarının onayı ile tekrar alabilir.
(2) AGNO’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dâhilinde başarısız dersi
bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.
(3) Ön lisans programları için 4 yarıyıl sonunda, lisans programları için 8 yarıyıl sonunda bütün derslerini başarmış olup, not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olan öğrenciler onur
listesinde; 3.50 – 4.00 arasında olan öğrenciler ise, yüksek onur listesinde yer alır. Onur veya
yüksek onur öğrencilerine onur veya yüksek onur belgeleri verilir.
Başarı notunun belirlenmesi
MADDE 26 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,
arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın
başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine
girilerek ilan edilir.
(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ve ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilir; ayrıca, ilgili idari birime yazılı olarak elden teslim edilir. Başarı notları ile ilgili sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
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Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar, mazeret
sınavları, tek ders sınavı ve yarıyıl sonu (final) sınavından oluşur. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu
sınavları, yazılı olarak yapılır. Diğer sınavların, dersi veren öğretim elemanı tarafından ders
bilgi formunda belirtmek koşuluyla sözlü, proje, ödev ve benzeri uygulamalar olarak yapılmasına da karar verilebilir. Bunlardan;
a) Ara sınav; her eğitim ve öğretim yarıyılında, her bir dersle ilgili olarak, akademik
takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez ve yazılı olarak yapılır.
b) Kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalar; ders müfredatı kapsamında öğretim üyesinin
yarıyıl içinde, gerekli gördüğünde yaptığı kısa sınavlar ve dönem içi çalışmalardır.
c) Mazeret sınavı; mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için yapılan
sınavdır. Ara sınavlara mazeretleri nedeni ile giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Müdürlüğe teslim
eder. İlgili yönetim kurulu kararı ile mazereti uygun görülenlere sınav hakkı verilir. Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde Müdürlüğün belirleyeceği tarihte ve final sınavlarından önce
yapılır.
ç) Tek ders sınavı; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde tanımlanan azami öğrenim
sürelerini doldurmamış olup, AGNO’su en az 2.00 olan mezuniyetleri için devam zorunluluklarını yerine getirmiş ve tek dersi kalan öğrenciler için uygulanır. Bu öğrenciler Müdürlüğe dilekçe ile ilan edilen süre içinde müracaat eder ve Yönetim Kurulu kararı ile ilan edilen tarihte
ders ücretini ödemek şartıyla açılan tek ders sınavına girebilirler. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan en az CC notu almaları gerekir. Tek ders sınavında başarılı olamayan
öğrenciler bu dersi ilgili yarıyılda yeniden almak zorundadır. Öğrenciler tek ders sınav hakkından bir defa yararlanabilir. Tek ders sınavı hakkını kazanmış olduğu dönemde kullanmayanlar bu haktan vazgeçmiş sayılır.
d) Yarıyıl sonu (final) sınavı; her yarıyıl sonunda, o yarıyılda açılan dersler için yapılan
sınavdır. Yarıyıl sonu (final) sınavının mazeret sınavı yoktur.
Sınavların yapılması
MADDE 28 – (1) Öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan akademik takvimde tarihleri
belirlenmiş olan sınavların gün ve saatleri, ilgili birimler tarafından sınavlardan bir hafta önce
öğrencilere duyurulur. Sınavlar, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak programda
gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Ancak, Üniversite dışında yapılması gereken ders ve uygulamaların sınavları, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.
(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu
öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına,
öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm/program başkanlığınca karar verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenci, bir dersin ara ve final sınavı sonuçlarına başarı notunun
ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçesini ilgili birim sekreterliğine teslim
ederek itirazda bulunabilir. Bu itiraz, ilgili birimin oluşturacağı ve ilgili dersin öğretim elemanı
da dahil üç kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilerek, en geç iki hafta içinde ilgili kurulda kesin karara bağlanır. Karar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye iletilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma
Mezuniyet ve diploma
MADDE 30 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş
ve AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, akademik birim ve bölüm/program adı belirtilmek suretiyle önlisans veya lisans diploması verilir.
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(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.
(3) Öğrencinin mezuniyet tarihi, ilgili yönetim kurulunun öğrencinin mezun olduğuna
dair aldığı kararın tarihidir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Devamlı ve geçici ayrılma
MADDE 31 – (1) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin kayıtları
silinir. Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Üniversiteye kayıtlı öğrencilerden kaydını sildirmek isteyenler bir dilekçe ile Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Bu öğrenciler öğrenimine devam etmemiş, kaydını yenilememiş, kendi isteği ile ayrılmış veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince kaydı silinmiş olsa
dahi, geçmiş yıllar ve kayıtlı olduğu eğitim ve öğretim yılı dâhil olmak üzere; mali taahhütleri
ile belirlenmiş gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.
b) Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden; bir süre sonra
ayrılmak isteyenler önceki yıllar dâhil ve o yıla ait üstlenmiş oldukları mali taahhütlerini yerine
getirmek zorundadır.
c) Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı müracaatı gerekir.
Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla öğrenci, belirlediği yasal vekilleri aracılığıyla üniversiteden kayıt sildirebilir.
ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Senatoca düzenlenir.
d) Kesin kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma
iade edilir. Bu durumdaki öğrencinin kaydı yeniden açılmaz.
e) Bu Yönetmelikte yer almayan diğer nedenlerle kaydı silinme durumuna gelmiş öğrencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.
(2) Öğrencinin, ilgili kurulca kabul edilen zorlayıcı bir nedenle Üniversiteden geçici
olarak izinli sayılması durumunda kaydı dondurulur. Kayıt dondurmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Hastalık, birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi, tabii afetler, yurtdışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma, gözaltı ya da tutukluluk hali ve ilgili yönetim kurulunca haklı kabul
edilen diğer nedenlerle; öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye
ön lisans programlarında bir defada en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defada en
çok dört yarıyıl izin verilebilir.
b) Öğrenci, kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili birim sekreterliğine
yapar.
c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine ilgili geçerli belgeyi ekler.
ç) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenci bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, kayıt dondurduğu dönemin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre öğretim süresinden sayılmaz.
d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gelmesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.
e) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci, öncelikle tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulmaz.
f) Yönetim Kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
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Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler
MADDE 32 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programları çerçevesinde
Üniversite tarafından ön lisans programları için azami iki yarıyıla, lisans programları için ise
azami dört yarıyıl kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci
gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder, bu süre öğretim süresinden sayılır ve öğrenci öğrenim ücretini Üniversiteye öder.
(2) Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili kurulun
kararı ve YÖK onayıyla karara bağlanır.
(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu
derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından, ilgili yükseköğretim kurumundan aldığı
notların bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.
Ders muafiyeti
MADDE 33 – (1) Öğrenci, kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yüksek öğrenimi
sırasında başarılı olduğu dersleri, ders saatlerini ve içeriklerini gösteren bir belge ibraz etmek
kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde muafiyet talep edebilir. Yönetim Kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli
gördüğü derslerden muaf tutabilir.
(2) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlemleri,
24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transfer Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre yapılır.
(3) Muaf tutulan dersler transkriptte (M) notu olarak işlem görür.
Burslu öğrenciler
MADDE 34 – (1) Öğrencilere verilecek burs ve indirimlerle ilgili hususlar, Senatoca
kabul edilip Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak esaslar çerçevesinde belirlenir.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği
daimi adrese kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş
olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmemiş olan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 26/8/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nişantaşı Üniversitesinden:
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; Nişantaşı Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen
tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Enstitü: Nişantaşı Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
ç) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı (EADB): Nişantaşı Üniversitesine bağlı fakültelerdeki
lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
d) Enstitü Kurulu: Nişantaşı Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,
e) Enstitü Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,
f) İngilizce Hazırlık Programı: Nişantaşı Üniversitesi Hazırlık Sınıfınca yürütülen İngilizce hazırlık programlarını,
g) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ğ) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Rektörlük: Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretim
Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 ‒ (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Bunlardan:
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Bir yüksek lisans programında tezli veya tezsiz yüksek lisans programı seçeneklerinden hangisinin uygulanacağına
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve
Senatonun onayı ile karar verilir.
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b) Doktora programı: Tezli yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.
c) Sanatta yeterlik programı: Yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, yeni sentezlere ulaşarak özgün
bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar.
Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 ‒ (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
7 nci maddesince enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve
Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlarda açılabilir.
(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.
Öğretim dili
MADDE 7 ‒ (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde
yapılabilir. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam
kredilerinin en az %30’unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce
ders kapsamında değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kabul
Başvuru koşulları
MADDE 8 ‒ (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi
olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu
programın puan türünden 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi
gerektiği, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı, yalnız ALES puanı ile öğrenci kabulü, enstitü anabilim/anasanatdalı başkanlığının
görüşü enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar ve Konservatuar alanlarından öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(2) Doktora programlarına başvuracak adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veterinerlik Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla
başvuranlardan 80 standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir
puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora
programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması
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ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının görüşü enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının %50’den
az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnız ALES puanı ile
öğrenci kabulü enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü enstitü kurulunun önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar ve Konservatuar alanlarından öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, Güzel Sanatlar ve Konservatuar alanları haricinde, ALES’ten 55,
lisans diplomasıyla başvuranların 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde ALES puanı
yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler
için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabulü enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar ve Konservatuar alanlarından öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 9 ‒ (1) Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına
öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca belirlenir.
(2) Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve Senato
tarafından kararlaştırılmış akademik takvimde yer alan son başvuru tarihi ve sınav tarihleri ile
birlikte toplu olarak ilan edilir.
Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 ‒ (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların
eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan
lisansüstü programı adayları.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara
göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim
dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü kurulu tarafından belirlenir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program
dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.
(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam
kredisi iki yarıyıl için yirmidördü aşamaz.
(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir
takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet
ortalamasına katılmaz.
(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam
etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 ‒ (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir
konuda bilgisini artırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabul
koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 ‒ (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü
programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 13 ‒ (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili program enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme, süre ve öğrenim ücreti
MADDE 14 ‒ (1) Üniversitede başvurdukları lisansüstü programlarda öğrenim yapma
hakkı elde eden adaylar, kayıtlarını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırırlar. Kayıt
için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu
ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Lisansüstü öğrencileri her yarıyıl başında kayıtlarını yenilerler.
(3) Lisansüstü öğrencileri her öğretim yılında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen
miktarda öğrenim ücreti öderler.
Derslerin açılması ve ders sorumlulukları
MADDE 15 ‒ (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili idari
birimin onayı ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.
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(2) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri de aynı yöntemle, ancak kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders
yükü, Senato esaslarıyla belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı dönem başından
itibaren her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri tez çalışması süresince devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından
açılır.
(3) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
doktora ve sanatta yeterlilik unvanına sahip öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli görüldüğünde enstitü yönetim kurulunun
önerisi ile yukarıdaki koşullarla Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme
MADDE 16 ‒ (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin
haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan
öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.
(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin %80' ine devam etmek zorundadır.
(3) Bir yarıyıl içinde en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine
göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama
çalışması biçiminde yapılır.
(4) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:
Transkriptte 100 üzerinden
Başarı notu
Katsayı
gösterilen eş değer puan
AA
4.00
90-100
BA
3.50
85-89
BB
3.00
80-84
CB
2.50
75-79
CC
2.00
70-74
DC
1.50
60-69
DD
1.00
50-59
FF
0.00
0-49
NA
0.00
0-00
(5) Bu harf notlarının dışında aşağıdaki semboller kullanılır:
a) I- Eksik,
b) S- Yeterli,
c) U- Yetersiz,
ç) M- Muaf,
d) NA- Devamsız,
e) T- Transfer.
(6) Bunlardan;
a) (I) notu; ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere verilir. Bu
öğrencilerden ara sınavlara; hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders
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için gerekli çalışmaları bitiremeyenler ve ara sınava giremeyenler (I) notu aldığı dersten, o dersin ara sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde bir dilekçe ile başvurarak, ara sınav
yerine açılacak mazeret sınavına girmek ve bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Yarıyıl sonu sınavlarının mazereti olmadığı için bu sınavlara
giremeyenlerin (I) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.
b) (S) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
c) (U) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) (M) notu; anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı
ile kesinleşen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. (M) notu ortalamaya katılmaz.
d) (NA) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine
getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF)
notu işlemi görür.
e) (T) notu; Enstitüye yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları ve denkliği Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Enstitü
Yönetim Kurulu bu notların intibakını, Üniversitenin başarı değerleme sistemine uyarlamak
suretiyle yapar ve öğrencinin AGNO’su ile mezuniyet transkripti intibak işleminden sonra hesaplanır.
(7) Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl
sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı
notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitüsünde %50, diğer enstitülerde %60’tır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17 ‒ (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini enstitü sekreterliğine teslim ederek
itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.
Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 18 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu bir dersi tekrar almak zorundadır. Ancak,
başarısız olunan ders seçimlik bir ders ise bu dersin yerine aynı seçimlik ders havuzundan farklı
bir ders de alınabilir.
(2) Tüm programlarda M notu; yüksek lisans programlarında CB notu veya üzeri; doktora ve sanatta yeterlilik programlarında ise BB notu veya üzeri harfli başarı notu alınmış dersler
tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alınan en son harfli başarı notu geçerlidir.
Mazeret ve izinler
MADDE 19 ‒ (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izinli
sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.
(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.
(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde enstitü müdürlüğüne başvurması ve olayı
gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim
kurulunca izin süresi uzatılabilir.
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(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.
(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
İlişik kesilmesi
MADDE 20 ‒ (1) Lisansüstü öğretim öğrencilerinin aşağıdaki durumlarda kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilir:
a) Öğrenciler, bir dilekçe ile enstitüye başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildirebilir. Bu durumda, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.
b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş
yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.
Yüksek lisans programları arasında geçiş
MADDE 21 ‒ (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk
programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 22 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en
az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü
yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrenciler, kendilerine 24 üncü madde uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar
alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program
koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Süre
MADDE 23 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.
Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından
kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir
mazereti olmayan ve ders aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.
Tez danışmanı atanması
MADDE 24 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her
öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı atanır.
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(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri olmadığı takdirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.
Seminer dersi
MADDE 25 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim
dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını
ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.
(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu tez danışmanı, ilgili programdan iki veya yoksa farklı programdan bir-iki, toplamda üç öğretim üyesi
ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.
(4) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise (S), başarısız ise (U) notu verilir. Başarısız olan öğrenci
seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.
(5) Seminer dersinden dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarılı olamayan öğrencinin ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,
enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda,
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan
eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru
ve cevap bölümünden oluşur.
(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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(5) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 27 ‒ (1) Tez sınavında başarılı olmak ve 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 şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 28 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulama da nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz
krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. İkinci lisansüstü öğretim programında doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi
yapılamaz.
(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
Danışman atanması
MADDE 29 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda
en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.
Süre
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yıldır. Ancak,
en erken dördüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler sınava
alınabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir
mazereti olmayan ve ders aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 ‒ (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek
lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34

17 Eylül 2013 – Sayı : 28768

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 32 ‒ (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik on
dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam dokuz
krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam on
sekiz krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte
olan derslerden seçilebilir.
(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı; yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 33 ‒ (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Ancak ders
muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen
öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul
edilenler için dört yıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yıla kadar indirilebilir. Tez
savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için
tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere yeni süreler verilir.
(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 34 ‒ (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci
için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir.
(2) Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise, en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir.
(4) Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde
tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı değişimi atamanın son süresini
izleyen yarıyıl içinde yapılır. İleriki tarihlerdeki istekler ve özel durumlar enstitü yönetim kurulu
tarafından değerlendirilir.
(5) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı doçentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta
uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçilebilir.
Yeterlik sınavı
MADDE 35 ‒ (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.
(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine
sahip öğretim elemanlarından oluşur.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 60, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 30, en çok 90 dakikadır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrencilerin altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın
sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı
olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.
Lisans dereceli doktora programında üç yıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.
Tez izleme komitesi
MADDE 36 ‒ (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 37 ‒ (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 veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar
çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde, danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır.
(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Temmuz veya Haziran-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 ‒ (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul
tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir, lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Doktora diploması
MADDE 39 ‒ (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı
dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi
verilebilir.
(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 40 ‒ (1) Sanatta yeterlik çalışması özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü
eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat
dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasını amaçlar. Sanatta
yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak sergi, bireysel icra, gösteri
ve benzeri uygulama çalışmalarının; sanat dalına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.
(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.
Süre
MADDE 41 ‒ (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa
sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
(3) Kredili derslerini ve uygulamaları başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süre verilir.
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(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje
ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde 31 inci maddeye göre kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Danışman atanması
MADDE 42 ‒ (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama
seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili
enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en
geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.
(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca uygun görülecek öğretim görevlileri arasından seçilir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 43 ‒ (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisi veya projesini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 ‒ (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları
da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 46 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
17 Eylül 2013
SALI

Sayı : 28768

İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI



2 ADET TREYLER SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı
ihtiyacı, 2 adet treyler, Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul
edilmeyecektir.
6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
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FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHM. TAHL. HİZMET
ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızın Kampanya Dahili ve Harici Şeker Ambar Tahml. Tahl. hizmet alımı işi açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/131033
1 - İdarenin
a) Adresi
: Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/
ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası
: 0 442 631 38 46 / 0442 631 30 24
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamız Kampanya Dahili 43 işçi, Kampanya
b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi

Harici 10 işçi ile Şeker Ambarı Tahml. Tahl. işi.
: Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
: Fabrikamız Kampanya dönemi 2 Ay; Kampanya
Harici 10 Aydır.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
b) Tarihi ve saati
: 27.09.2013 Saat: 14:30
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 ¨
karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
6 - Teklifler, [27.09.2013], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
serbesttir
12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun
3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
7807/1-1

17 Eylül 2013 – Sayı : 28768

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

FABRİKAMIZIN MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI
HİZMET ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2013/130694
1 - İdarenin
a) Adresi
: Yeni Mah E80 Karayolu Sok No: 114
AZİZİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası
: 0 442 631 38 46/0442 631 30 24
c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın 2013/2014 kampanyası süresince
Pancar Analiz Lab. 3 vardiya 21 kişi, Meydan
Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24
işçi, Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33
işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması
hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Toplam 102 işçi
çalıştırılması işi.
b) Yapılacağı yer
: Erzurum Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: 2013-2014 Kampanya dönemi tahmini 63 takvim
gündür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
b) Tarihi ve saati
: 27.09.2013 Saat: 10:30
Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi Pancar Analiz Lab, Meydan Temizlik ve
Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması
kısımlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 ¨
karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
6 - Teklifler, [27.09.2013], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme
servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun
3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAPAKLAR, NOHUTOVA VE ÖKSÜZKÖY’DE
FİGÜRE HALİNDEKİ 55.000 M3 BALASTIN VAGONLARA YÜKLENMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/123608
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi
No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: kom3@outlook.com.
d) İhale Dokümanlarının
Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr
www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Kapaklar,
Nohutova ve Öksüzköy’de Figüre Halindeki 55.000 m3 Balastın Vagonlara Yüklenmesi İşi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK
SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen
belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 01.10.2013 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,-TL. bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
7590/1-1
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BÖLGEMİZ MINTIKASINDA YAPILACAK ELEMELİ YOL TAMİRATI İHTİYACINA
BİNAEN MUSTAFAYAVUZ’DA 20.000 M3 VE KELEŞ’DE 20.000 M3 OLMAK
ÜZERE TOPLAM 40.000 M3 BALAST ALIMI YAPILACAKTIR
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/126294
1 - İdarenin
:
a) Adresi
: Ziyapaşa Mah. 67014 Sok. No: 10 Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354/4249- 0322 4531195
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Bölgemiz Mıntıkasında Yapılacak Elemeli Yol
Tamiratı ihtiyacına Binaen Mustafayavuz’da 20.000 m3 ve Keleş’de 20.000 m3 olmak üzere
toplam 40.000 m3 Balastı alımı.
3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına
10.10.2013 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300.-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
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KURBAN KESİMİ KAPSAMINDA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA AİT
DERİ-SAKATAT VE YAN ÜRÜN SATIŞ İLANI
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuz Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum ve Yozgat Et Kombinası
Müdürlüklerince, 2013 Yılı Kurban Bayramında aşağıda yaklaşık miktarları belirtilen büyükbaş
kurban kesimi yapılacaktır.
KOMBİNA ADI
KESİLECEK KURBAN MİKTARI (BAŞ)
AĞRI
750 (Yediyüzelli)
BİNGÖL
400 (Dörtyüz)
DİYARBAKIR
400 (Dörtyüz)
ERZURUM
1.300 (Binüçyüz)
YOZGAT
400 (Dörtyüz)
2 - Kesimi yapılacak olan büyükbaş kurbanlık hayvanlardan elde edilecek deri, sakatat ve
yan ürünler teklif toplamak suretiyle satılacaktır.
3 - Sırttan düşme büyükbaş hayvan derilerinin ihalesi 01 Ekim 2013 Salı günü saat
14:30’da Genel Müdürlüğümüz merkezinde, sakatat ve yan ürünlerin ihalesi ise 01 Ekim 2013
Salı günü saat 14:30’da Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Yozgat Et Kombina Müdürlüklerinde
yapılacaktır.
4 - Sakatat ihalesi ile ilgili şartnameler adı geçen Kombinalarımızdan, sırttan düşme
büyükbaş hayvan derisi ile ilgili şartnameler ise Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama
Dairesi Başkanlığından 50,00 TL karşılığında alınacaktır.
5 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii olmadığından, söz konusu satışı
yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.
7784/1-1
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YHT ARAÇ BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN YHT SETLERİNİN
BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET ELEKTRONİK KART TAMİRİ
İÇİN ELEKTRONİKÇİ ÇALIŞMA MASASI, 1 ADET İZOLASYON ÖLÇÜM CİHAZI,
1 ADET PENS AMPERMETRE, 1 ADET TOPRAKLAMA ÖLÇÜM CİHAZI VE
1 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞININ TEKNİK ŞARTNAMEYE
GÖRE ALIMI İŞİ
TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2013/130474
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/1737
Fax: 0312 309 05 75
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden
teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için
istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 10/10/2013 günü
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi
2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
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2 ADET KANAL AÇMA EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
ihtiyacı, 1 adet kombine kanal açma ve temizleme (basınçlı su ve vakum sistemi ile) ekipmanı ile
1 adet kuka kanal açma (basınçlı su sistemli) ekipmanı Kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (100.-TL)
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 27.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul
edilmeyecektir.
6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği
istekliye vermekte serbesttir.
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71 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ihtiyacı:
71 kalem spor malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun
olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELİ

1

71 kalem spor malzemesi

100.-TL

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm
alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 27/09/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar
verecek personelin, Kurumcça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan
teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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MERKEZ BANKASI İHTİYACI 19 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI İHTİYAÇ SAHİBİ
KURULUŞÇA HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAMESİNE VE EKLİ LİSTEDE
BELİRTİLEN MARKA MODEL LİSTESİNE UYGUN
OLARAK SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihtiyacı 19 adet fotokopi makinası ihtiyaç sahibi
kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen marka model listesine uygun
olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/9/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların ise iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı
teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI
1 ADET LEİCA MARKA SCANSTATION P20 MODEL 3 BOYUTLU
LAZER TARAYICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Denizli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyacı 3 Boyutlu Lazer Tarayıcı
teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler,25/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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İŞ SÜREKLİLİĞİ VE SİSTEM ALTYAPISI İÇİN MUHTELİF CİNS VE MİKTAR
DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı olan iş sürekliliği ve sistem altyapısı için
muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
yazılımların ayrıca istenilen markalarına uygun uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve
istenilen markalara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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MİCROSOFT KURUMSAL LİSANSLAMA ANLAŞMASI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ihtiyacı muhtelif cins ve miktar
kurumsal lisans, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen
marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, istenilen marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine, istenen marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR
Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin
1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri
kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama
ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık
Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLÇE

MEVKİİ

ALAN
(Hektar)

TAHMİNİ
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1

Niğde İli
Çiftlik İlçesi

Sultanpınarı
Köyü

4.900,00

15.000,00
TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:30

2

Niğde İli
Merkez İlçesi

Kömürcü
Köyü

4.900,00

15.000,00
TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:35

3

Niğde İli
Merkez İlçesi

Ağaçaşar
Köyü

4.600,00

15.000,00
TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:40

4

Niğde İli
Çiftlik İlçesi

Kitreli
Köyü

4.900,00

15.000,00
TL+KDV

450,00 TL

02.10.2013

10:45

Niğde İli Çiftlik İlçesi Sultanpınarı Köyü sınırları içerisinde 4.900 hektar alana sahip,
L33-d1/d4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat
sahasını gösterir koordinatlar
1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0632000

0639000

0639000

0632000

Yukarı (X)

4226000

4226000

4219000

4219000

Niğde İli Merkez İlçesi Kömürcü Köyü sınırları içerisinde 4.900 hektar alana sahip,
L33-a4/d1 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat
sahasını gösterir koordinatlar
1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0632000

0639000

0639000

0632000

Yukarı (X)

4239000

4239000

4232000

4232000

Niğde İli Merkez İlçesi Ağaçaşar Köyü sınırları içerisinde 4.600 hektar alana sahip,
L33-a3/b1/b4 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde
ruhsat sahasını gösterir koordinatlar
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1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

0652000

0655000

0657000

0658000

0654000

Yukarı (X)

4246000

4250000

4246000

4238000

4238000

Niğde İli Merkez İlçesi Kitreli Kasabası sınırları içerisinde 4.900 hektar alana sahip,
L32-c1/c2/c3/c4 paftalarında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde
ruhsat sahasını gösterir koordinatlar.

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

Sağa (Y)

0617000

0624000

0624000

0617000

Yukarı (X)

4224000

4224000

4217000

4217000

İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenen belgeleri en geç 02.10.2013 günü ihale saatine
kadar İl Encümenine (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.
İhale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl
Encümeni tarafından yapılacaktır, İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar mesai saatleri
içerisinde Niğde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Yazı İşleri
Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığında satın alınabilir.
İhaleye iştirak edecek olan;
Gerçek Kişiler;
1) Tebligat için TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için
telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi.
2) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,
3) Noter Onaylı İmza Sirküleri.
4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde
alınmış belge,
6) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden
önceki 3 ay içinde alınmış belge,
7) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale
şartnamesi (ekleri ile birlikte),
8) İhale dokümanının satın alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu,
9) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına
hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.
b) Tüzel Kişiler;
1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini
gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanunun 4/2 maddesine
haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,
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2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası
belgesi,
3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri.
4) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içinde
alınmış belge,
5) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden
önceki 3 ay içinde alınmış belge,
6) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale
şartnamesi (ekleri ile birlikte),
7) İhale dokümanının satın alındığına dair 100-TL’lik makbuzunu
8) Yukarıda miktarları belirtilen ve Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına
hitaben işin adına alınmış geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek
suretiyle 02.10.2013 yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
7756/1-1

—— • ——

1-6 ÜNİTELER SOĞUTMA KULESİ-KONDENSER ARASI SİRKÜLASYON SUYU
HATLARINA KATI AYIRICI FİLTRASYON SİSTEMİ KURULMASI VE GEREKLİ
TESTLERİN YAPILARAK TESLİMİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1-6 üniteler soğutma kulesi-kondenser arası sirkülasyon suyu hatlarına katı ayırıcı
filtrasyon sistemi kurulması ve gerekli testlerin yapılarak teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf
usulü satın alınacaktır.
1 - İdarenin
a) Adresi
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49
c) Elektronik Posta Adresi
: ticaret@seas.gov.tr
2 - İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Teknik şartnamesine göre Toplam 6 adet.
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) İşin Süresi
: Sistemin kurulacağı ünitenin devre harici olması
ardından Montaj süresi de dahil olmak üzere her bir
filtrasyon sisteminin imalatı/temini, devreye alınması ve
testleri işleri için süre 60 takvim gününde teslim
edilecektir.
c) Dos. No
: YAT SEAŞ 13/108 2013/124275
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
İhale Salonu.
b) Tarihi ve Saati
: 08.10.2013 Salı günü saat 15:00
c) Teslim Yeri
: SEAŞ makina holüdür.
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde
görüle bilir ve 200,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı
hariç
200-TL.
doküman
bedelini
240-Vakıfbank
Soma
Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
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5 - Teklifler 08.10.2013 Salı günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL veya döviz olarak vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.
8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
8.3. İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az %25’i oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri
ile birlikte sunmaları zorunludur.
- Bu ihalede benzer iş; endüstriyel tip otomatik filtrasyon sistemi imalatı veya imalatı ve
montajı, veya ihale konusu iş.
8.4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
7776/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet
Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Hek ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtlar
ile hurda malzemelerin mübadelesi edileceği ilan edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda düzeltme
ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen
maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası :
1 - İdarenin
a) Adresi
: Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım
Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube
Müdürlüğü (O) Blok 2. Kat Ayrancı Mah.
Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya/
ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 462 39 54 – Fax : 0 312 462 39 56
c) Elektronik posta adresi
: -ç) Mübadele dokümanının
görülebileceği internet adresi
: -2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Resmi Gazete tarih ve sayısı
: 10.09.2013 tarih ve 28761 sayılı Resmi Gazete
b) Gazetenin adı ve tarihi
(yayımlanmış ise)
: 10.09.2013 tarihli Ankara İlke Gazetesi
3 - Düzeltilen madde
: Durumu ve özellikleri: Taşıtlar (0) km 2013
model, Laptop ile Bilgisayar Setleri yeni ve
kullanılmamış olacaktır.
7785/1-1
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FABRİKAMIZIN MUHTELİF TESİS VE BORULARINDAKİ EKSİK VE DEFORME
OLMUŞ İZOLASYONLARIN TAMİRATININ YAPILMASI VE
YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız muhtelif tesis ve borularının izolasyonu hizmet işleri ihalesi kapalı zarfta
teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2013/129416
1 - İdarenin
a) Adresi
: Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39
c) Elektronik posta adresi
: turhalseker@turkseker.gov.tr.
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın muhtelif tesis ve borularındaki eksik ve
deforme olmuş izolasyonların tamiratının yapılması ve
yenilenmesi işidir.
Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.
b) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek
proğrama göre işe başlanacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati
: 26/09/2013 Perşembe günü, Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları
ile elektronik posta adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası
belgesi,
4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.5 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.6 - Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.7 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde
görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, 26/09/2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Muammer TUKSAVULTurhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden
ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması
gerekmektedir.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale
bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilmeyecektir.
9 - İstekliler 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 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
7808/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 68.942,00 TL arasında değişen;
25/09/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en
çok 6.895,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 40 adet binek otomobil, kapalı kasa
kamyonet, kamyonet, yat motoru, motosiklet, motor bloku vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi
Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 26.09.2013 tarihinde saat
09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
7798/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Savunma Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/4302
Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312 298 67 86 - 249 10 62

E-Mail

sidar.kaymaz@hvkk.tsk.tr

Hv. Loj. K.lığı Kay. Yön. ve Kont.
Adresi
Posta Kodu

D. Bşk.lığı Etimesgut/Ankara
06790

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
TELENAV INTERNATIONAL

Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Albert YENNİ

INCORPARATED
320 STORKE ROAD, #100 GOLETA

320 STORKE ROAD, #100

CA 93117 U.S.A.

GOLETA CA 93117 U.S.A.

95-3773152

573 63 7934

Goletta Valley Ticaret Odası

Goletta Valley Ticaret Odası

Adresi
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

7. Yasaklamanın
(1)

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

b-4735
( )

KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/10013

2. Yasaklama Kararı Veren

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim
Adı

Müdürlüğü İMKB Anadolu

İl/İlçe

Trabzon/Beşikdüzü

Tel-Faks

0 462 871 28 17 – 0 462 871 30 20

E-Mail

besikduzu@besikduzual.com

Öğretmen Lisesi Müdürlüğü
Adresi
Posta Kodu

Vardalı Mah. Hacıosman Yücesan
Cad. No: 1/Beşikdüzü/Trabzon
61800

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Sultan Dilli
Cumhuriyet Mah. Meydan Cad.

Adresi

No: 21/B Beşikdüzü/Trabzon

T.C. Kimlik No.

69502071628

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Beşikdüzü Esnaf Sanatkarlar Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

61/53378
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/80933

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

KARS/MERKEZ

Adresi

Örnek Mah. A.Gaffar Okkan
Bulvarı Merkez/KARS

Tel-Faks

0474 212 58 04–0474 212 58 11

Posta Kodu

36100

E-Mail

dsi24@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ekrem TOPÇU

Sel Yapı Limited Şirketi

Adresi

İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad. Güven
Metal Apt. No:129 Daire:8-KARS

İstasyon Mah. Cumhuriyet Cad.
No:169 Avşin Apt. Kat:4 Daire:8
KARS

T.C. Kimlik No.

58543013278

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

7590476250

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Kars

Kars

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

3133

7165

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık
İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2013/56073

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Atatürk
Üniversitesi
Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkez İl/İlçe
Müdürlüğü

Erzurum/Yakutiye

Adresi

Araştırma Hastanesi Üniversite
Kampüsü İhale Komisyon
Başkanlığı

Tel-Faks

0442 344 76 90/0442 236 12 97

Posta Kodu

25240

E-Mail

hastane@atauni.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Orhan Gürbüz /Bölge Medikal Pazarlama

Adresi

Cumhuriyet Cad. Ak Merkez İş Merkezi
Kat: 1 No: 27 Erzurum

T.C. Kimlik No.

13229134678

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

441 016 0786

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

15368

6. Yasaklama
Süresi

(6)

Ay

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet
Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 4/9/2013 Tarihli ve 610
Sayılı Kararı

Sayfa
1
2

2

YÖNETMELİKLER
— Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Nişantaşı Üniversitesi Ana Yönetmeliği
— Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

7
11
15
26

TEBLİĞ
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 358)

40

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri

2
3

61
78
87

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

