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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bitlis Eren Üniversitesinden:

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı enstitülerde

öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesinin enstitülerine öğrenci ka-

bulü, lisansüstü eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav esasları, tez hazırlama-sa-

vunma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerinde ens-

titüler için belirlenen anabilim/anasanat dallarını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen anabilim/anasanat dallarının başkanlarını,

d) Anabilim veya anasanat dalı kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından; anabilim

veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda, bütün öğretim

üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

f) Bütünleme sınavı: Bir yarıyıl sonunda başarısız olunan derslerden girilecek sınavı,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, seminer ve tez çalışması sürecinde reh-

berlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Final sınavı: Yarıyıl sonu sınavını,

j) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Normal öğretim saatleri dışında yürütülen li-

sansüstü öğretim programını,

k) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,

l) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

m) Uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli gerçekleştirilen lisansüstü

eğitim programını,

n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

o) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlar, Derslerin Açılması ve Danışmanlık

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora prog-

ramından oluşur.

(2) Enstitü kurulu ve Senatoca görüşülüp kabul edildikten sonra bilimsel hazırlık prog-

ramları ve kurslar da açılabilir.

(3) Lisansüstü programlar ve kurslar uzaktan öğretim şeklinde de yürütülebilir.

Programların açılması

MADDE 6 – (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü

öğretim programları düzenleyip yürütürler. Bu öğretim programları enstitü kurulu ve Senatoda

görüşülüp kabul edildikten ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
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(2) Lisansüstü program açabilmek için, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği koşullara

sahip bir anabilim/anasanat dalı kurulu, başvuru belgelerini Yükseköğretim Kurulunun belir-

lediği ölçülere uygun olarak doldurup karar aldıktan sonra enstitüye başvurur. Başvuru, enstitü

kurulunca değerlendirilip Rektörlüğe sunulur. Senatonun olumlu kararı Rektör tarafından Yük-

seköğretim Kuruluna sunulur ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra lisans-

üstü program açılır.

(3) Enstitüler, yurt içinde ve yurt dışında, diğer yükseköğretim kurumları veya araştırma

kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ortak programlar yürütebilirler.

(4) Enstitüler, enstitü kurulunun önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı

ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad ta-

şıyan, disiplinler arası bir anabilim dalı kurarak lisansüstü program açabilirler.

Derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler, yarıyıl başlamadan en az iki hafta önce

anabilim/anasanat dalının lisansüstü programlarında yer alan dersler arasından seçilir ve ana-

bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitüye gönderilir. Önerilen dersler enstitü yönetim

kurulu kararıyla açılır. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz.

Ders sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Bir öğretim üyesi

bir yarıyılda, 18 AKTS (9 ulusal) krediden fazla ders açamaz.

(2) İhtiyaç olması halinde, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararı ile doktoralı öğretim görevlileri tarafından da lisansüstü dersler verilebilir. Gerekli

durumlarda Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışmanlık

MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu,

lisansüstü öğretime başlamış her öğrenciye; bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre bir da-

nışman tayin eder. Rektörün onayı ile ek görevli, geçici süre ile görevli, yabancı uyruklu ve

başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerine de danışmanlık görevi verilebilir.

(2) Bir öğretim üyesine altı, zorunlu hallerde enstitü yönetim kurulu kararı ile sekiz da-

nışmanlık verilebilir. İkinci danışmanlıklar bu sayıya dâhil değildir. Gerekli görülürse danışman

tayinindeki usul takip edilerek danışman değişikliği yapılabilir.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile

Üniversitenin diğer öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanı, Başvuru, Kabul, Giriş Sınavları, Özel Öğrenci,

Yatay Geçiş ve İntibak

Öğrenci kontenjanlarının tespiti ve ilanı

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, anabilim/anasanat

dalı kurulunun görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektör onayı ile belirlenir.
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(2) Enstitülerin öğrenci alacak tezli ya da tezsiz yüksek lisans programları ile doktora

programlarının adları, bu programlara alınacak öğrenci sayısı, son başvuru tarihi, sınav tarihi,

başvuru ve kayıt sırasında istenecek belgeler her yarıyıl başında ilan edilir.

Başvuru

MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğretime giriş başvurusu, ilanda belirtilen belgelerin ek-

lendiği bir dilekçe ile enstitü müdürlüğüne yapılır.

Öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü, lisans ve

yüksek lisans genel not ortalaması, ALES puanı, doktora için merkezi yabancı dil sınavından

(YDS veya ÜDS’den) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından birinin puanı ve yapılan mülakat sonucu değerlendirilerek

yapılır.

(2) Yüksek lisans programlarına müracaatta; başvurulan programın puan türünde ALES

standart puanının en az 55 olma şartı aranır, yabancı dil şartı aranmaz. Tezli ve tezsiz yüksek

lisans programında mezuniyet not ortalaması barajı aranmaz.

(3) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-

teleri 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 baş-

vuranlarda 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora prog-

ramına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri

bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların

doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat so-

nucu da değerlendirilir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngi-

lizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dille-

rinden birinden merkezi yabancı dil sınavından (YDS veya ÜDS’den) en az 55 puan veya

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından

bu puanın muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Temel Tıp Puanına veya

ALES’in sayısal kısmından 55 standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayan-

ların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans

derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puanına sahip olmaları

gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölü-

münden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart

puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde,

Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da de-

ğerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ilanda belirtilir. Temel
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tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,

Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden

merkezi yabancı dil sınavından (YDS veya ÜDS’den) en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim

Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın mua-

dili bir puan alınması zorunludur.

(5) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde,

ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 ALES standart puanına;

lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamala-

rının ise 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans de-

recesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-

bulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö in-

celemesi sonucu da değerlendirilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler

ilanda belirtilir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce,

Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden

birinden merkezi yabancı dil sınavından (YDS veya ÜDS’den) en az 55 puan veya ÖSYM Yö-

netim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın

muadili bir puan alınması zorunludur. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci

kabulünde ALES puanı aranmaz.

(6) Lisansüstü eğitime başvuru şartları ve başvuru sırasında istenecek belgeler enstitü

yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(7) Öğretim elemanı, araştırmacı ve diğer alanlarda kariyer sahibi veya uzman yetişti-

rilmesi amacıyla yapılan anlaşmalar ve Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Türk

Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülkelerin üniversite-

lerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi öğrendikten son-

ra, alanlarıyla ilgili anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim/ana-

sanat dalının da görüşü alınarak sınavsız olarak kabul edilirler.

(8) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan protokoller çerçe-

vesinde alanlarıyla ilgili anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına anabilim/ana-

sanat dalının da görüşü alınarak kontenjan ayrılır.

Giriş sınavları

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarından birine başvurusu kabul edilen öğrenciler

mülakata alınırlar. Mülakat jürileri enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(2) Mülakat jürileri; ilgili anabilim/anasanat dalının, yoksa yakın anabilim/anasanat

dallarının öğretim üyeleri arasından, enstitü yönetim kurulunun kararı ile seçilen üç veya beş

kişiden oluşur. Sınavın sonuçlandırılması için jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak

ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur. Sonuçlar

enstitü tarafından ilan edilir.
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(3) Yüksek lisans programına başvuran adaylar, mülakat öncesi, ALES puanının %70’i,

lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u toplanarak elde edilen puana göre sıralamaya tabi

tutulur ve ilan edilen kontenjanın en fazla üç katı aday mülakata çağrılır. Yüksek lisans prog-

ramına başvuruda bulunan adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun %25’i, ALES pua-

nının %50’si, mülakat notunun %25’i toplanarak elde edilir ve adaylar bu nota göre sıralanır.

Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Doktora programına başvuran adaylar, mülakat öncesi, ALES puanının %60’ı, lisans

mezuniyet not ortalamasının %30’u ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veya ÜDS’den)

alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilen puana

göre sıralamaya tabi tutulur ve ilan edilen kontenjanın en fazla üç katı aday mülakata çağrılır.

Doktora programına başvuruda bulunan adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun %15’i,

ALES puanının %50’si, mülakat notunun %25’i ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veya

ÜDS’den) alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilir

ve adaylar bu nota göre sıralanır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya ön-

celik verilir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylar, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö ön-

cesi, ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve merkezi yabancı dil

sınavından (YDS veya ÜDS’den) alınan puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın

%10’u toplanarak elde edilen puana göre sıralamaya tabi tutulur ve ilan edilen kontenjanın en

fazla üç katı aday mülakata çağrılır. Sanatta yeterlik programına başvuruda bulunan adayların

başarı notu, lisans mezuniyet notunun %15’i, ALES puanının %50’si, mülakat/yetenek

sınavı/portfolyö notunun %25’i ve merkezi yabancı dil sınavından (YDS veya ÜDS’den) alınan

puanın veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından birinden alınan muadili puanın %10’u toplanarak elde edilir ve adaylar bu

nota göre sıralanır. Eşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

(6) Yüksek lisans programı için asgari başarı notu 60, doktora programı için asgari ba-

şarı notu 65 puandır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve kayıt

MADDE 14 – (1) Başarılı olan adaylardan, başarı sırasına göre kontenjan sayısı kadar

asil ve yedek aday belirlenir. Lisansüstü öğretime kabul edilecek asil ve yedek öğrenci listeleri

enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.

(2) Adayların kayıt işlemleri enstitü tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için

istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kayıt için zamanında

şahsen başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan veya enstitü yönetim kurulunca ma-

zereti kabul edilmeyen adaylar, kesin kayıt haklarını kaybeder. Kesin kayıt yaptırmayan ya da

kayıt hakkını kaybeden adayların yerine, yedek listesindeki sıralama esas alınarak yedek aday-

ların kayıtları yapılır. Bir öğrenci, aynı enstitüdeki lisansüstü programlardan sadece birine kayıt

yaptırabilir.
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Özel öğrenci

MADDE 15 – (1) Lisans mezunları belirli bir konuda bilgilerini artırmak amacı ile bir
yüksek lisans programı dersine, yüksek lisans mezunları veya eşdeğer diplomaya sahip olanlar
bir doktora programı dersine özel öğrenci statüsünde devam edebilmek için başvurabilir. Bu
statü, ilgili anabilim dalı kurulu teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile oluşturulur. Özel
öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci lisansüstü prog-
ramlarda açılan ve kayıtlı öğrencilerin aldığı derslerden bir dönemde en fazla 18 AKTS (9 ulu-
sal) kredi derse kayıt yaptırabilir. Özel öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerle
ilgili diğer şartları yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti
enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez.
Ancak, istemeleri halinde takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verile-
bilir.

(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda,
özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanı ile ilgili
olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek ko-
şulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş ve intibak

MADDE 16 – (1) Üniversitedeki enstitülerin birbirine benzer ve yakın anabilim/ana-
sanat dallarında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer lisansüstü programında; en
az bir yarıyılını bitirmiş ve bu programda en az 18 AKTS (9 ulusal) kredilik dersi başarı ile ta-
mamlamış olan öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilir. Yatay geçişle alı-
nacak öğrenci sayıları, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir ve ilan edilir. Başvuracak öğrencinin dilekçesine; kayıtlı bulunduğu programda
okuduğu dersleri ve aldığı notları, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gös-
teren bir belgeyi eklemesi gerekir.

(2) Kayıt oldukları derslerin hepsinden başarılı olmak koşulu ile not ortalaması tezli ve
tezsiz yüksek lisans için 4.00 üzerinden 3.00, doktora için 4.00 üzerinden 3.50’den az olan öğ-
rencilerin başvurusu kabul edilmez. Enstitü yönetim kurulu öğrenciden, başvuru için başka
belgeler de isteyebilir. Bütün koşullar ve istenilen belgeler ilanda belirtilir.

(3) Yatay geçiş için başvuranlar hakkında anabilim/anasanat dalı başkanlığından görüş
istenir. Öğrencilerin durumları, anabilim/anasanat dalı kurullarında, programların ve derslerin
eşdeğerlikleri bakımından değerlendirilir. Yatay geçişi kabul edilecek öğrencilerin muaf tutu-
lacağı ve alacağı dersler ile danışmanı, kurul kararı ile enstitüye önerilir. Kabul edilmeyecek-
lerin nedeni de bir raporla bildirilir. Yatay geçiş isteği kabul edilen öğrencinin kaydı enstitü
yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Öğrencinin intibakı yapılırken, lisansüstü öğretime başvuru tarihinden önceki en
çok iki yıl önce, yurtiçi ya da yurtdışı yükseköğretim kurumlarından başarıyla tamamlamış ol-
duğu lisansüstü dersler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kuru-
lunun kararı ile devam etmekte olduğu eşdeğer programa notlarıyla birlikte transfer edilebilir.

(5) Anabilim/anasanat dalları kurullarının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile açılan bilimsel hazırlık programına ve programlar içerisindeki kurslara yatay geçiş yapılamaz.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınav ve Değerlendirme, İzinli Sayılma

Öğretim yılı

MADDE 17 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Gerekli

durumlarda enstitü kurulunun teklifi ve Senato kararı ile yoğunlaştırılmış yaz yarıyılı açılabilir.

Her yarıyıl, sınav dönemleri hariç en az ondört haftadır. Öğretim yılı takvimi Senato tarafından

belirlenir.

Öğretim birimi

MADDE 18 – (1) Öğretim birimi kredidir. Bir ulusal kredi, sınav dönemleri hariç on-

dört haftalık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik, iki saatlik uygulama, laboratuvar,

proje, atölye ya da bağımsız klinik çalışmalarına karşılık gelir. Bir dersin teorik ve çeşitli pratik

çalışmaları kapsaması durumunda, her türlü çalışma için hesaplanacak krediler toplamı, o dersin

kredisini oluşturur.

(2) AKTS kredisi; öğrencinin eğitim-öğretim programlarında yer alan her bir dersi ba-

şarı ile tamamlayabilmesi için gerekli teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sı-

navlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar, mezuniyet tezi gibi işgücünün tümünü

ifade eden değerdir. AKTS kredisi Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.

Programa kayıt yaptırma ve kayıt yenileme

MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyılda; akademik takvimde belirlenen süre içinde, o

yarıyıl açılacak ders listesini inceleyerek, danışmanı atanmış ise danışmanı tarafından, danış-

manı olmaması halinde anabilim/anasanat dalı başkanınca belirlenen dersleri seçerek kaydını

yapar. Yeterlik, tez, dönem projesi ve bitirme safhalarındaki öğrenciler de bulundukları safhaya

ilişkin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak zorundadır. Mazeretsiz olarak süresi içinde kay-

dını yenilemeyen veya mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o ya-

rıyıldaki dersleri alamaz ve kaydın yenilenmediği yarıyıl normal öğrenim süresinden sayılır.

Mazereti kabul edilen öğrenciler öğretimin başlangıcından itibaren akademik takvimde belir-

tilen süre içinde kayıtlarını yenileyebilirler.

(2) İki yarıyıl üst üste kaydını yenilemeyen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi

gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini

ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınav-

lara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğ-

rencilik statüleri devam eder.

(3) Danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının yazılı izniyle, öğrenci,

dersler başladıktan en çok iki hafta içinde o yarıyılda aldığı derslerden bazılarını silebilir ve/veya

ekleyebilir.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 24 AKTS (12 ulusal) kredilik derse kaydolabilir.

Ders tekrarı halinde 30 AKTS (15 ulusal) kredilik ders alabilir. Seminer, tez ve uzmanlık alan

dersi bunun dışındadır.
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(5) Öğretim üyesi, her yarıyıl danışmanı olduğu yüksek lisans ve doktora öğrencileri

için diğer tüm akademik ve idari yük ve görevlerine dâhil olmak üzere Uzmanlık Alan Dersi

adı altında ders açar. Uzmanlık Alan Dersleri, enstitü yönetim kurulunca tez danışmanının atan-

dığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe

kadar devam eder. İkinci tez danışmanı uzmanlık alanı dersi açamaz.

(6) Uzmanlık Alan Dersi, danışmanın izinli veya görevli olduğu günler dışında, yarıyıl

ve yaz tatillerinde de zorunlu ders yükü aranmadan devam eder. Ulusal kredisiz ve teorik bir

ders olan Uzmanlık Alan Dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın yüksek lisans ve/veya doktora

programları için tek bir ders olarak açılır. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık

alan dersini, birinci fıkrada belirtilen süre ve usullere göre almak zorundadır. Uzmanlık alan

dersine ilişkin diğer ilkeler Senato tarafından belirlenip enstitü tarafından uygulanır.

Devam mecburiyeti

MADDE 20 – (1) Öğrencinin kaydolduğu bir dersin genel sınavına girebilmesi için;

teorik derslerin en az %70’ine, varsa uygulamaların en az %80’ine katılması, seminer, ödev,

uygulama, proje ve benzerlerini süresi içinde ve başarılı olarak yapması gerekir.

(2) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, proje, klinik, seminer ve benzeri değerlendirmeler

de ara sınav yerine geçebilir.

(3) Tekrar edilmesi gereken dersin veya derslerin müteakip yarıyılda açılmaması ha-

linde, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu

kararı ile bu ders/dersler öğrencinin programından çıkarılabilir, yerine başka bir ders verilebilir.

Eşdeğer ders açılmaması veya tekrar etmesi gereken dersin programından çıkarılmaması du-

rumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile tekrar durumunda kalan öğrenci en çok iki yarıyıl

izinli sayılabilir. Bu durumdakiler, izinli sayıldıkları süre içinde öğrencilik haklarından yarar-

lanamaz.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin almış oldukları

derslerin her birinden en az bir ara sınav; bir final sınavı ve final sınavına giremeyen veya ba-

şarısız öğrenciler için bir bütünleme sınavı yapılır.

(2) Sınav programları, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından hazırlanır ve sı-

nav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün,

saat ve yerde yapılır.

(3) Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Her yarıyıl başında ders sorumlusunun

isteği, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla sınavlar

sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniver-

sitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından

belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesini anabi-

lim/anasanat dalı başkanı sağlar.

(4) Sınav evrakı, sınavı takip eden yedi gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı

aracılığıyla enstitüye gönderilir. Sınav evrakı enstitüde iki yıl saklanır.
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(5) Öğrenci bir dersin notuna itirazını, bu notun ilanından itibaren, yedi gün içinde ilgili

enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapar. Bu itiraz üzerine sınav evrakı, öncelikle dersin so-

rumlusu tarafından incelenir ve üç gün içerisinde sonuçlandırılır. Eğer öğrenci bu sonuca da

üç gün içerisinde yazılı olarak itiraz ederse, sınav kâğıdı ilgili enstitü müdürünün görevlendi-

receği komisyon tarafından incelenir ve komisyon raporu ilgili enstitü yönetim kurulunda ka-

rara bağlanır. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içeri-

sinde sonuçlandırılır.

(6) Öğrencinin final sınavlarına katılamadığı veya final sınavına girip başarısız olduğu

her bir ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınavı hakkı verilir.

(7) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli

uzaklaştırma veya çıkarma cezası almayan ya da kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmayıp

tutuklu olan veya atılı suçtan beraat eden öğrencilerin sınav hakkını kazanmış oldukları ders-

lerin sınavları, enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için; final sınavlarında yüksek lisans

öğrencilerinin 100 üzerinden en az 75, doktora öğrencilerinin ise 100 üzerinden en az 80 al-

maları ve başarı notunun yüksek lisans öğrencileri için 100 üzerinden en az 70, doktora öğren-

cileri için 100 üzerinden en az 75 olması gerekir.

(2) Başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Başarı notu; bir dersin final sınav puanının %60'ı ile ara sınav puanının %40'ının

toplanmasıyla elde edilir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun

hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Enstitü kurulu kararıyla belirlenmek

şartıyla, ayrı ders niteliğindeki proje, klinik, uygulama ve benzerlerinden yarıyıl içinde alınan

not, başarı notu olarak sayılabilir.

b) Öğrenci bütünleme sınavına girmiş ise bütünleme notu final notu yerine sayılır.

c) Öğrencilere, lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim ele-

manları tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen ve yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı

harf notu verilir:

Puan Katsayı Başarı Notu

90 – 100 4.00 AA

85 – 89 3.50 BA

80 – 84 3.00 BB

75 – 79 2.50 CB

70 – 74 2.00 CC

00 – 69 0.00 FF
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ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık

programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü

program için belirlenen asgari notlar geçerlidir.

d) Seminer, uzmanlık alan dersleri, dönem projesi ve diğer kredisiz olarak alınan ders-

lerde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BZ) notu

verilir.

e) Tez çalışması devam eden öğrenciler için S (Sürmektedir), tamamlayanlar için BL

(Başarılı), başarısız olanlar için BZ notu verilir.

f) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan

başarısız (DZ) notu verilir.

İzinli sayılma

MADDE 23 – (1) Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenlerle

öğrenciye, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kara-

rıyla toplamda üç yarıyılı geçmemek üzere bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli

sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu ya-

rıyılı izleyen sınav dönemindeki yılsonu sınavlarına giremez. İzinli sayılan süre, eğitim-öğretim

süresinden sayılmaz.

(2) Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

Final ve bütünleme sınav döneminde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup,

öğrencinin izin tarihini izleyen ilgili sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, iz-

nin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dı-

şında izin başvurusu, yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır.

(4) İzin süresinin bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğre-

nimine kaldığı yerden devam eder.

(5) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencilere bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin

ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Hazırlık Programları

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 24 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile en az bir, en çok iki yarıyıl süreli bilimsel hazırlık programı

uygulanabilir. Bu programın süresi, öğrencinin lisansüstü programının süresinden sayılmaz.

Bilimsel hazırlık programına aşağıda nitelikleri belirtilen adaylar kabul edilebilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olanlar.
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Bilimsel hazırlık programı uygulama esasları

MADDE 25 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına, öğrenci kabulü ve giriş sınavları ile

ilgili koşulları yerine getiren öğrenciler kabul edilir. Bu programa özel öğrenci kabul edilmez.

(2) Bu programda okutulacak derslerin açılması ve öğrencilerin kaydedilmeleri ile sı-

navlarının yapılması ve değerlendirilmesi yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan

esaslara göre yapılır.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için

lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilir. Bilimsel hazırlık programda alınan lisansüstü

dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi

ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra 12 AKTS

(6 ulusal) krediyi geçmemek koşulu ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı için bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Bu prog-

ramda okutulacak derslerin neler olduğuna, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunca karar verilir. Öğrenci bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, takip eden ya-

rıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre öğrencinin lisansüstü

program süresinden sayılmaz. İki yarıyılın dışında geçirilecek süreler ise azami öğrenim süre-

sine dâhil edilir.

(5) Öngörülen derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, takip eden dönemde lisansüstü

öğretime devam eder.

(6) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenci, lisansüstü öğretimdeki diğer öğ-

rencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.

(7) Bilimsel hazırlık derslerine ait başarı notları transkriptte harf notu olarak gösterilir

ve kredisi sıfır olarak girilir.

(8) Öğrencinin istemesi halinde, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı

durumunu gösteren bir belge verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programı

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

maktır. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

(2) Bu program; toplam 42 AKTS (21 ulusal) krediden az olmamak koşuluyla en az

yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Eğitim süresi boyunca alınması ge-

reken toplam AKTS kredisi ise 120’dir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her

yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
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(3) Danışmanın önerisi, anabilim dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun

onayı ile en fazla 12 AKTS (6 ulusal) kredilik dersi diğer yükseköğretim kurumlarında veril-

mekte olan derslerden de seçilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı kurulu kararı ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile her öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danış-

manı atanır. Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversi-

tenin diğer öğretim üyeleri arasından da tez danışmanı atanabilir. Danışman atanamadığı du-

rumlarda danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez konusunun gerektirmesi durumunda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez

danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile atanır.

(3) İkinci tez danışmanı, tez danışmanının değişmesi veya gerekli durumlarda, aynı

yöntemle değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı, öğretim üyelerinden veya doktoralı öğretim

görevlileri arasından seçilir.

(5) Öğrencinin yazılı başvurusu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile de danışman deği-

şikliği yapılabilir.

(6) Tez konusu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, tez danışmanı ve anabilim dalı ku-

rulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Danışmanı tarafından tezini tamamladığı kabul edilen öğrenci, yük-

sek lisans tezini, enstitü yönetim kurulunca belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde

yazar, enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda ciltsiz kopyasını anabilim dalı başkanlığı

aracılığı ile enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü

yönetim kurulunca belirlenir. Jüri, öğrencinin tez danışmanı ile en az biri Üniversite içindeki

başka anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ya da beş

kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en az onbeş, en çok

otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez danışmanının sınava katılamaması halinde enstitü müdürünün onayı ile sınav

en çok iki hafta ertelenebilir. Bu ertelemeden sonra da danışmanın veya varsa ikinci danışmanın

katılamaması durumunda jüri danışmansız olarak toplanıp sınavı yürütebilir.

(5) 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
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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 öğ-

rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-

zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci

ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine

devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sı-

navlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik

statüleri devam eder.

Süre

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl-

dır. Öğrenci daha kısa sürede de mezun olabilir; ancak dördüncü yarıyıldan önce tez sınavına

giremez.

(2) Derslerini, seminerini ve tez çalışmasını azami sürede tamamlayamayanlar daha

sonraki yarıyıllarda ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya 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.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini bitiren, ancak tez çalışmasını altı yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışman ve anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en

çok iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini tamamlayamayanlar, ilgili döneme

ait öğrenci katkı payı veya 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.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (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 öğren-

cisine enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, yüksek lisans tezinin ilgili enstitü yönetim

kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilere ayrıca, başarı derecesini

gösteren bir transkript ile AKTS’ye uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslara

göre verilir.

(4) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan do-

layı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diploma; Rektör ve enstitü müdürü tara-

fından imzalanır.

(5) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ikinci lisansüstü öğretim

olarak da yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 60 AKTS (30 ulusal) krediden az olmamak

koşuluyla, en az on ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesine kayıt

yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir

ve bir kopyası enstitüye teslim edilir.

(4) Öğrencinin alacağı en çok iki ders, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-

şuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman ataması

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim dalı kurulu önerisi ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile her öğrenci için bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim

görevlisi, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman olarak atanır.

(2) Öğrencinin yazılı başvurusu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile de danışman deği-

şikliği yapılabilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarı-

yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını bu süre içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-

renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-

rumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-

sızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 35 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciye ayrıca, başarı derecesini

gösteren bir transkript ile AKTS’ye uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslara

göre verilir.

(3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan do-

layı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar; Rektör ve enstitü müdürü ta-

rafından imzalanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans diplomasında öğrencinin lisansüstü öğrenimini tamamladığı

anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. 
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(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanan anabilim dalında, en geç ikinci

yarıyılın sonunda bu programlar arasında, bu Yönetmelik hükümlerinde ilgili yüksek lisans

programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, geçiş yapılabilir. Bu

durumda ilgili yüksek lisans programında alınan dersler anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile geçiş yapılan yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Geçiş yapan öğrenci, geçtiği programın koşullarını sağlamak ve kalan öğrenimini tamamlamak

zorundadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı

MADDE 36 – (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 yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 42 AKTS

(21 ulusal) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı, tez

önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az

84 AKTS (42 ulusal) kredilik ondört ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından oluşur. Eğitim süresi boyunca alınması gereken toplam AKTS kredisi 240’tır.

(3) Lisansüstü dersler, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü

yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü ders-

lerden de seçilebilir.

(4) Lisans derecesi ile doğrudan doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini

başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken

ikinci, en geç üçüncü yarıyıl sonunda öğrencinin başvurusu, anabilim dalı kurulu kararı ve ens-

titü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kul-

landıkları süre yüksek lisans öğreniminde kullanılmış sayılır.

(5) Doktora eğitimi sırasında alınan lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine

sayılmaz.

(6) İkinci öğretimde doktora eğitimi yapılmaz.

Süre

MADDE 37 – (1) Doktora programının süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için asgari sekiz yarıyıl, azami oniki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise asgari

on yarıyıl, azami onsekiz yarıyıldır.
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(2) Aldığı derslerden ve/veya seminerden başarısız olan öğrenciler, başarılı oluncaya

kadar aynı derslere ve seminere kayıt yaptırırlar. Tekrar edilmesi gereken, fakat müteakip iki

yarıyılda açılamayan dersler, danışman ve anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile öğrencinin programından çıkarılarak yerine başka dersler verilir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır.

(4) Derslerini ve yeterlik sınavını başaran ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalış-

masını azami süresinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde sa-

vunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Kredili dersleri ile tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamayanlar, 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora prog-

ramına 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.

Tez danışmanı atanması

MADDE 38 – (1) Anabilim dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile her

öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Danışman atanamadığı

durumlarda, danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Ana-

bilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitenin diğer öğretim

üyeleri arasından da tez danışmanı atanabilir.

(3) Tez konusunun gerektirmesi durumunda tez önerisi savunmasından sonra ikinci tez

danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli önerisi, anabilim dalı

kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. İkinci tez danışmanı doktoralı öğretim

görevlileri arasından da seçilebilir.

(4) İkinci tez danışmanı, tez danışmanının değişmesi veya gerekli durumlarda, aynı

yöntemle değiştirilebilir.

(5) Öğrencinin yazılı başvurusu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile de danışman deği-

şikliği yapılabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

ması ile ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavları, yılda iki kez ve yarıyıl sonu sınavlarından sonra yapılır.
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b) Doktora için gerekli dersleri ve seminerleri tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına

girebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi

ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek

zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim

kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-

fından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve

değerlendirmek amacıyla jüriler kurabilir.

ç) Yeterlik komitesinin, her yeterlik sınavı için biri danışman olmak üzere üç veya beş

asil, iki yedek üyeden oluşan sınav jürisi önerisi, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye

bildirilir.

d) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora ye-

terlik sınav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarda aldığı puanları değerlendirerek öğren-

cinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin yeterlik sınavın-

dan başarılı sayılabilmesi için, yazılı sınav notunun %60’ı ile sözlü sınav notunun %40’ının

toplamı en az 70/100 olması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, öğrencinin sınav belgeleri ve

başarı durumunu bir tutanakla sınavı izleyen üç gün içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla

enstitüye bildirir. Sınav sonucu enstitü yönetim kurulunda onaylandıktan sonra geçerlilik ka-

zanır.

e) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

f) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersi/dersleri; yüksek lisans diplomasıyla kayıt yaptı-

ranlarda altıncı yarıyılın, lisans diplomasıyla kayıt yaptıranlarda ise sekizinci yarıyılın sonuna

kadar başarıyla tamamlayamayanlar; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-

lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez

hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri

devam eder.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-

munda, bu danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 41 – (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 onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç

gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci

ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen

öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-

pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin

tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst

üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Danışmanı tarafından doktora tezini tamamladığı kabul edilen öğ-

renci, tezini, enstitü yönetim kurulunca belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar,

enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda ciltsiz kopyasını ve hakemli dergilerde yayın-

lanmış/yayına kabul edilmiş en az bir yayınını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü mü-

dürlüğüne teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-

rarı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en az onbeş, en çok

otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez danışmanının katılamaması durumunda, enstitü müdürünün onayı ile sınav en

çok iki hafta ertelenebilir. Danışmanın veya varsa ikinci danışmanın jüri üyesi olarak buluna-

mayacağı durumlarda sınav, enstitü yönetim kurulunun kuracağı yeni jüri tarafından danış-

mansız olarak yapılır.

(5) 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
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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

bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine enstitü

yönetim kurulu kararı ile doktora diploması verilir.

(2) Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, doktora tezinin ilgili enstitü yönetim kuru-

lunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Doktora öğrenimini tamamlayan öğrenciye ayrıca, başarı derecesini gösteren bir

transkript ile AKTS’ye uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre verilir.

(4) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan do-

layı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar; Rektör ve enstitü müdürü ta-

rafından imzalanır.

(5) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programı

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını,

müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim

programıdır.

Dersler

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; toplam 42 AKTS (21 ulusal) krediden az

olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisansüstü dersler ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.

(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 edi-

lenler için altı yarıyıldır.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya

proje çalışmasını, belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye

ilgili 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

süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje

çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili

döneme ait öğrenci katkı payı veya 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. Li-

sans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje

ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı ola-

mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 47 – (1) Anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile her

öğrenci için, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır. Danışman atanamadığı

durumlarda, danışmanlık görevi anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Danışman öncelikle ilgili anasanat dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitenin diğer öğretim üye-

leri arasından da danışman atanabilir.

(3) Gerektirmesi durumunda ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman, danışmanın

gerekçeli önerisi, anasanat dalı kurulu kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. İkinci

danışman, doktoralı öğretim görevlileri arasından da seçilebilir.

(4) İkinci danışman, danışmanın değişmesi veya gerekli durumlarda, aynı yöntemle de-

ğiştirilebilir.

(5) Öğrencinin yazılı başvurusu ve enstitü yönetim kurulu kararı ile de danışman deği-

şikliği yapılabilir.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını enstitü yönetim kurulunca belirlenen kurallara uygun biçimde

hazırlar ve anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne teslim eder. Öğrenci tezini,

sergisini veya projesini jüri önünde savunur.

Jüri

MADDE 49 – (1) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-

netim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yüksek-

öğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Jüri üyeleri, 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. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.
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(3) 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, 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 veya 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 bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına

göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Adayın, diplomaya hak kazandığı tarih, sanatta yeterlik çalışmasının ilgili enstitü

yönetim kurulunca kabul edildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan öğrenciye ayrıca, başarı derecesini gösteren

bir transkript ile AKTS’ye uygun diploma ekleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre ve-

rilir.

(4) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere bir defaya mahsus, kayıptan do-

layı verildiğini belirten yeni bir diploma düzenlenir. Diplomalar; Rektör ve enstitü müdürü ta-

rafından imzalanır.

(5) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 51 – (1) Lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerden;

a) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin,

b) Başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin,

c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-

öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan öğrencilerin

kayıtları enstitü yönetim kurulu kararı ile silinir.

(2) Bu madde hükümlerine göre kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim

harçları ise iade edilmez.

Yurtdışındaki üniversiteler ile öğrenci değişimi

MADDE 52 – (1) Üniversite ile yurtdışında bir üniversite arasında yapılan Socrates,

Erasmus, Mevlana ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde

yurtdışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.
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(2) Değişimle gönderilen öğrencilerin kayıtları devam eder ve bu süre eğitim-öğretim

süresinden sayılır.

(3) Öğrencilerin gidecekleri üniversiteden alacakları dersler, anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kesinleşir. Bu dersler,

enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin o dönem için kendi anabilim/anasanat dalla-

rından almaları gereken dersler yerine sayılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız olduğu dersler

varsa, öğrenci bu derslerin yerine kendi anabilim/anasanat dalında tez danışmanının önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun kararı ile AKTS kredi açığını kapatacak sayıda derse kayıt yapar.

Bu kapsamda, diğer üniversiteden gelen öğrencilere üniversitede öğrenim gördükleri süre içe-

risinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum bel-

gesi verilir.

Yurtiçindeki üniversiteler ile öğrenci değişimi

MADDE 53 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki diğer üniversiteler arasında; 18/2/2009

tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğ-

renci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci de-

ğişim programı uygulanır.

Tebligat

MADDE 54 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrencilerin

adres değişikliklerini enstitüye bildirmeleri gerekir.

Disiplin işlemleri

MADDE 55 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisans Üstü Eğitim

Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümleri ile enstitü kurulu, enstitü yönetim kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 27/7/2010 tarihli ve 27654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitlis

Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL HALK İLAÇLARI UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulan İnönü Üni-

versitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (GEHAM): İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; dünyada ve Türkiye'de tıp tarihinde kullanılmış

ve halen kullanılmakta olan geleneksel halk ilaçlarını araştırmak, bu ilaçları geliştirmek ve
modern tıbbın hizmetine sunmak, Türkiye'nin bitkisel drog ve geleneksel ilaç potansiyeli ve
kaynaklarını araştırmak, veri tabanı ve koleksiyonlar oluşturmak, analiz, tanımlama, ölçü ve
standartları belirlemek ve değerlendirmek, Türkiye'de kullanılan doğal ilaçların taranmasına
yönelik çalışmalarda bulunmak, öğretim elemanlarının veya kamu ve özel kuruluşların bilimsel
araştırmalarına destek vermek, bitki ve ilaç konusunda her türlü bilimsel çalışmalar ve eğitim
yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili bilim dallarında bilimsel araştırma ve uygu-

lama yapmak.
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b) Türkiye'nin doğal tıbbi ürünler potansiyelini ortaya koymaya, ekonomik ve endüstriyel

değerlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) İnsan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı belirlenen mücadele hedef ve planlarına

uygun olarak doğal tıbbi ürünlerin etken maddelerini araştırmak ve bu ürünlerin üretim yön-

temleri ve tekniklerini geliştirmek.

ç) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaçları taramak, bu ilaçların bi-

leşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve bu ürün ve ilaçlardan Türkiye'de bulunanların ana-

lizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkanlarını araştırmak, ürün geliştirme

ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.

d) Geleneksel ve folklorik ilaçların modern ilaçlar haline dönüşmesini sağlayacak bi-

limsel araştırmalar yapmak.

e) Konu ile ilgili bilim dalları ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Geleneksel ilaçlar alanında halka ve ilgililere yönelik aydınlatıcı ve eğitici konfe-

ranslar, seminerler, kurslar, sergi, sempozyum ve eğitim programları düzenlemek.

g) Türkiye dışında benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel faaliyetler yoluyla

Türkiye'nin doğal ilaç potansiyelini tanıtmak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda birincil ve ikincil kaynaklara dayalı araştırma ve

yayınlar yapmak, yaptırmak, desteklemek, iletişim ağlarıyla ve veri tabanlarıyla bilgiye eri-

şimde çağdaş hizmetlerden yararlanma olanakları sunmak.

h) Doğal kaynaklı ya da sentetik preparatların üretimi, standartlaştırılması, kalite kont-

rolü, tescil ve patent işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Geleneksel doğal tıbbi ürün ve ilaçlar konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluş-

turmak ve yönetmek.

i) Öğretim elemanlarının ve diğer kuruluşların bilimsel çalışmalarındaki analiz gerek-

sinmelerini karşılamak.

j) Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel ham-

madde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, far-

makolojik ve klinik değerlendirilmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve

araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

k) Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin

biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelen-

mesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak.

l) Ülkemizde mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması,

korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel

araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin ülkemizde yerleşmesine katkı

sağlamak.

m) Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile ilgili çalışmalara

yardımcı olmak.

n) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün

gereksinim duyduğu doğal, sentetik veya yarı-sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üre-

timinde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bu-

lunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak.
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o) Uygulamalı ve temel bilimlerin ortaklaşa yararlanabileceği, kullanımı özel uzmanlık
gerektiren cihazları, birimlerde ayrı ayrı bulundurmak yerine bir araya getirmek ve araştırıcı-
ların hizmetine sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitenin Eczacılık Fakültesinde

görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından
Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Eczacılık Fakültesinde görev yapan ve Mer-
kezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç
yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcıla-
rının da görevleri sona erer.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve
öğretim elemanları bağlı bulundukları fakültedeki görevlerine de devam ederler.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini ha-

zırlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitenin Ec-

zacılık Fakültesinde görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim
üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak
üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir top-
lanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanıl-
maz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul
edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya ka-
tılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
ç) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve önceki merkez müdürleri, Eczacılık Fa-

kültesi Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim Dallarının tüm öğretim üyeleri ile Far-
makoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Mikrobiyoloji, Biyokimya ve
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dallarından birer üye; Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalı, Halk Sağlığı, Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Anabilim Dallarından birer üye; Fen ve Edebiyat
Fakültesi Biyoloji, Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden birer üye; Mühendislik ve Ziraat Fakül-
telerinin ilgili anabilim dallarından birer üye; Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi ve Aro-
matik Bitkiler Programından bir üye ve zorunlu olmamakla birlikte Üniversitenin Sağlık Bi-
limleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Yönetim Kurullarınca önerilecek birer
üye ile kamu ve meslek kuruluşlarının ilgili mevzuatları gereği görevlendirecekleri birer üyeden
oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Mü-
dürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili öneri

ve eleştirilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kıs-

mını veya tamamını Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı Se-
natoca belirlenmek üzere, tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu puan türünde
ALES’ten 55 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip ol-
maları,”

“(5) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına başvuran adayların başvurularının
değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortala-
ması ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayların;

a) ALES puanının %50’si,
b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si,
c) Mülakat ve/veya yazılı notunun %30’u
toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, EYK

tarafından yapılır.”
“(6) Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat

ve/veya yazılı sınav sonucunun %50’si toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili prog-
ramlara yerleştirilmeleri, EYK tarafından yapılır. Uzaktan öğretim programlarında adayların
programlara yerleştirilmeleri ise lisans not ortalamasına göre EYK tarafından yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili EABD/EASD’nin önerisi
ve EYK’nin onayı ile diğer lisansüstü programlardan veya başka yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu şekilde seçilecek derslerin sayısı ikiyi geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazan-
dırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam
otuz ulusal krediden ve doksan AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders
ile dönem projesinden oluşur. AKTS kredisi ve değerlendirme, Senatoca belirlenen esaslara
göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Öğrenci, dönem projesi konusunu en erken birinci yarıyılın sonunda

seçer. Danışman ve ilgili EABDB/EASDB tarafından onaylanmış proje önerisi, enstitüye teslim

edilir ve EYK kararıyla kesinleşir. Dönem projesi, danışman tarafından yeterli veya yetersiz

olarak değerlendirilir. Dönem projesinin yetersiz görülmesi halinde öğrenci takip eden yarıyılda

dönem projesine kayıt yaptırır. Dönem projesini iki yarıyılda tamamlayamayan öğrenci, proje

konusunu ve danışmanını değiştirebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Dönem projesi, danışmanı tarafından yeterli olarak değerlendirilen ve diğer yü-

kümlülüklerini yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından

karar verilir.”

“(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SPOR ENDÜSTRİSİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-

lışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

13/1/2012 28172
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Spor ekonomisi, spor hukuku, spor işletmeciliği, spor yönetimi, spor
psikolojisi ve sosyolojisi, spor pazarlaması, spor iletişimi ve benzeri konuları da kapsayan spor
endüstrisi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak; Mer-
kezin ihtiyaçları çerçevesinde seminer, eğitim-öğretim programları organize etmek; projeler
gerçekleştirmek; bu projelerin çıktılarına yönelik raporlar üretmek; spor endüstrisine yönelik
mevcut sistemlerin çözümlemesini yapmak; iyileştirmek ve beliren ihtiyaçlara göre güncelle-
yerek uygun hale getirmek.

(2) Merkezin etkinlik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

(3) Spor endüstrisi konularında teorik ve uygulamalı tanımlamalar, ölçümlemeler ve
izleme metodolojilerine ilişkin araştırma ve çalışmalar yapmak.

(4) Araştırmaların ve çalışmaların sonuçlarını ilgili taraflara ve paydaşlara aktararak,
farkındalığı artırmak, etkili uygulamalar üretilmesini sağlamak ve bu yolla performans sevi-
yelerini yükseltmelerine yardımcı olarak sürdürülebilir bireysel, kurumsal ve toplumsal büyü-
me, gelişme ve kalkınmaya destek olmak.

(5) Spor endüstrisi konularında anlayışı ve uygulamaları geliştirmek ve güçlendirmek
için Üniversite ile iş dünyasının yöneticilerini ve temsilcilerini bir araya getirmek.

(6) Ulusal ve uluslararası alanda spor endüstrisi konularında araştırmalar yaparak, per-
formansları değerlendirmek ve karşılaştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda ve konularda teorik ve uygulamalı
araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu faaliyetlere ortak olmak.
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(2) Spor endüstrisi tanımında yer alan konseptlerin gelişmesini ve öneminin anlaşılma-

sını sağlamak üzere, sertifika ve lisansüstü programlar, seminer, kurs ve benzeri uzmanlık art-

tırıcı programlar hazırlamak ve organize etmek.

(3) Spor endüstrisi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektöre

danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak, eğitim ve danışmanlık alanlarında işbirlikleri ger-

çekleştirmek.

(4) Spor endüstrisi konularında çalışma yapan öğrencilere, akademisyenlere ve uygu-

layıcılara referans kaynağı olacak kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak.

(5) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap,

dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

(6) Merkezin amacıyla ilgili teorik çalışmaları, araştırma sonuçlarını ve başarılı uygu-

lama örneklerini üniversitelere, iş dünyasına ve kamuoyuna sunmak üzere ulusal ve uluslararası

konferans, kongre, sempozyum, panel, yarışma, yaz okulu, atölye çalışmaları ve benzeri faa-

liyetler düzenlemek ve ödüller vermek.

(7) Ulusal ve uluslararası kamu veya özel kuruluşlarla merkezin amacı doğrultusunda

ortak çalışmalar yürütmek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

(8) Spor endüstrisi ile ilgili konularda kalitatif, kantitatif ve endeks ve benzeri çalış-

maları yapmak ve sonuçları kamuoyuyla paylaşmak.

(9) Rektörlükçe talep edilecek, Merkezin amacına ve faaliyet alanlarına uygun diğer

çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Merkez birimleri ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üni-

versitede görev yapan akademik ve/veya idari personel arasından üç yıl süreyle Rektör tara-

fından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim

üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa

süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-

resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının

da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör

tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe
sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin aka-
demik ve/veya idari personeli arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç
üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbir-

liği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek,
görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlen-
direrek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin akademik

ve/veya idari personeli, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar
yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek
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kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla 9 üyeden oluşur. Süresi
sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve
öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine
yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Danışma Kurulu, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.
Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordina-
törlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme
ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez bi-
rimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkez birimleri Müdürlük ve Yönetim Kuru-
lunca değiştirilebilir ve kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Ku-
rulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürü-
tülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi
üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-
lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir ça-
lışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yük-

sek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışmanının uygun görmesi halinde öğrencilerin ders yükü ikinci yarıyıl sonu

itibariyle veya daha sonraki yarıyıllarda;

a) Genel not ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu ile bir ders,

b) Genel not ortalamalarının en az 2.50 olması koşulu ile iki ders,

c) Genel not ortalamaları en az 2.00 olan yedinci ve sekizinci yarıyılda bulunanların

iki ders arttırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Yarıyıl sonu sınav notları ve bütünleme sınav notları, dersin öğretim elemanı tara-

fından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde öğrenci bilgi sistemine

girilir. Sistemden alınan not çizelgeleri öğretim elemanı tarafından imzalanır. İlgili bölüm baş-

kanlığınca not çizelgeleri gönderim formu ekinde fakülteye gönderilir ve fakültede arşivlenir.

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü ve Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı bu arşiv-

lemeyi kendi birimlerinde yaparlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır.

(2) Genel not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler genel not ortalamasını 1.80’e

yükseltinceye kadar, daha önce aldığı dersleri tekrarlar, kredisiz dersler hariç, daha önce al-

madığı bir dersi veya (W) notu aldığı bir dersi alamazlar.

(3) Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan öğrenci, bulunduğu yarıyıldaki ders yü-

künü aşmamak koşulu ile daha önce almadığı dersleri alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Enstitüde lisans öğreniminin normal süresi dört öğretim yılı (sekiz yarıyıl) olup,

azami süre yedi öğretim yılıdır (ondört yarıyıldır). Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki ko-

şulları sağlayanlar yedinci yarıyılda veya daha kısa sürede mezun olabilirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/9/2012 28418
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Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE KARİYER GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

(2) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kastamonu

Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Kastamonu ili ve çevresi başta olmak üzere gençlerin

hareketliliğinin arttırılmasına katkı sağlayarak, gençlerin okul dışı zamanlarını sosyal, kültürel,

sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı ol-

mak, gençlik faaliyetlerini planlamak, gençlere yönelik eğitim kursları düzenlemek, ulusal ve
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uluslararası platformlarda katılımcı ve bilgiye dayalı gençlik politikalarının gençlik alanındaki

paydaşlarla beraber geliştirilmesi için çeşitli faaliyetleri desteklemek, gençlik politikalarının

oluşturulma sürecine katkıda bulunmak ve gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıcı

etkinlikler planlamak, AB katılım sürecinde ve uluslararası alanlarda gençlere yönelik proje,

program ve faaliyetlere gençlerimizin katılımını sağlamak ve istifade düzeylerini artırmak,

ilgili süreci programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gençlerin topluma yararlı, araştırıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve sosyal

yaşama adapte olabilmelerini sağlamak.

b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendir-

melerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.

c) Gençlerin sosyal ve kişisel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Gençlere eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak.

d) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

e) Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları

ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bunları yayımlamak.

f) Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları

ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay,

sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

g) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda yayınlar yapmak.

ğ) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan uluslararası kuruluş-

larla, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı

doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.

h) Gençlerin mesleki kapasitelerinin ve kariyer gelişimlerinin artması için her türlü eği-

tim faaliyetlerini düzenlemek.

ı) Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer pro-

jelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.

i) Gençlik faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda hibe sağlayan fonlara

proje yapmak ve yürütmek.

j) Gençlik kuruluşlarıyla ve gençlik alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve ulus-

lararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.

k) Yükseköğretim mevzuatı ve Kastamonu Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde

danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

l) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışma-

larının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

m) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili gençlik çalışmaları konusunda

uzman ve deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından iki yıl için gö-

revlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

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

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri gençlik konusunda çalışmaları ya da ilgisi

olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Yönetim kurulu

Müdür ve dört üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir

nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu

yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre

sunmak.
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c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, gençlik konusunda

bilgi ve deneyimi olan öğretim elemanlarından oluşur. Danışma kurulu üyeleri, Müdür tara-

fından önerilir ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görev-

lerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler

tekrar görevlendirilebilir. Üye sayısı Rektör tarafından belirlenir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık

eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Malzemelerin kullanımı

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen ve yürütülen projeler kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Kastamonu Üniversitesi Senatosu kararları ve Kastamonu Üniversitesi yönetme-

liklerinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                  10 Mart 2014 – Sayı : 28937



Siirt  Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İBRAHİM HAKKI UZAKTAN ALGILAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan

Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı olarak kurulan İbrahim Hak-

kı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; iletişime ve bilgi teknolojisine dayalı olarak lisans

ve lisansüstü düzeyde ve eğitim programları kapsamında eğitim faaliyetlerini, ilgili bilimsel
etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili ku-
ruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Lisans ve lisansüstü düzeyde; uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, coğrafi bilgi

sistemleri, uydu ve uzay teknolojileri, küresel konumlama sistemi ve benzeri alanlarda eğitim-
öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek, uygulama pro-
jeleri planlamak, önermek ve hayata geçirmek.

b) Çalışma alanı ile ilgili kitaplık, yayın, yazılım ve görüntü arşivi oluşturmak.
c) Çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs, özel

günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili ge-
lişmeleri kamuoyuna duyurmak.
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ç) Amaca uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman de-
ğişiminde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışma-
larında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür
yardımcı seçer. Rektör onayına sunar. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür
yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı durumlarda, yardımcıla-
rından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin, amaçlarına uygun yürütülmesini

sağlamak.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüş-

meler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.
e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,

uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve
etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin fakülte ve
yüksekokullarının önereceği birer öğretim üyesi arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafın-
dan belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam
yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz
Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Senatonun kararı ile sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.
b) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve inceleyip onaylamak.
ç) Uygulama ve araştırma projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini
belirlemek.

d) Üniversite dışı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını be-
lirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim
elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında her fakülte, enstitü, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının önereceği ve Rektörün onaylayacağı birer
öğretim elemanı ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin gö-
rev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az bir defa toplanır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine,
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin

geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bu-
lunmak.

c) Temsil ettikleri birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerini yılsonunda rapor halinde Yö-
netim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

İta amiri

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya ta-
mamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

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

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT VE YÖRESİ TARİH-KÜLTÜR 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygu-
lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Siirt ve Siirt’e komşu iller ile ilgili olarak; tarihi, sosyal, toplumsal, edebi ve kültürel

her türlü belgelerin ve bilgilerin tespitini, teminini ve değerlendirmesini yapmak.
b) Siirt ve yöresiyle alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenle-

mek.
c) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv oluşturmak, oluşturulan bu arşiv

ve kütüphaneye; özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış,
satın alma ve kopyalama suretiyle akışını sağlamak.
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ç) Üniversitelerde yapılacak tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amacına
uygun olanların yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.

d) Merkezin amacına uygun araştırmalara destek sağlamak.
e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla işbirliği

yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim ele-

manları ve öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında
bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı
olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı veya aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısı,
Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma

merkezleri, daire başkanlıkları ve Rektörlüğe bağlı diğer merkezlerin programlarına ve faali-
yetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-
rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre protokol ve sözleşme düzenlemek.

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
g) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün teklifi, Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı
ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Ku-
rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Sü-
resi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye gö-
revlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine
yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapılacak çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli görülen kararları almak.

b) Danışma Kurulu üyelerinin aldığı tavsiye kararlarının ve tespit ettiği çalışma prog-

ramlarının uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını ve bütçesini hazırlamak.

ç) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıyla Üniversitenin

sosyal bilim dallarının her birinden yetkili kurullarınca önerilen ve Rektör tarafından görev-

lendirilen birer öğretim elamanından oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma

Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurul üyeliğine

seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir

fazlasının hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma

Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Müdüre yapacakları yazılı

başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişarî bir organdır ve aşağıda belirtilen görevleri

yapar:

a) Merkezin çalışmalarını ve yıllık çalışma raporunu incelemek.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Yönetim

Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Yönetim Kurulunca gündeme getirilen konular hakkında görüşlerini bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt  Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev-
lerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
e) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle

isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere Türk dilini öğretmek, Türk dilinin tarihte ve
bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme
yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda
oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kül-
türlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette
bulunmak, ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak.
b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-
mak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,
kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ama-
cıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-
mek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-
malar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;
kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,
Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezun-
larına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerekti-
ğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.
h) Dil sınavları düzenlemek.
ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere

ödüller vermek.
i) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler

üretmek.
j) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak

çalışmalar yapmak.
k) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak.
l) Türk dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.
m) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.
n) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek.
o) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
ö) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-

ceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler ge-
tirmek.

p) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile işbirliği yapmak.

r) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek.
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s) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma
eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belge-
lemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:
a) Yönetim Kurulu.
b) Danışma Kurulu.
c) Müdür.
ç) Müdür yardımcıları.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları  ve Üniversite öğretim

elemanları arasından Müdürün teklifi Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı
ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Ku-
rulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Sü-
resi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye gö-
revlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine
yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek.
d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.
e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak.
f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek.
g) Birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda

önerilerde bulunmak.
ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.
h) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin sosyal bilim dallarının her birinden

yetkili kurullarınca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elamanından
oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir
fazlasının hazır bulunması ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma
Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya üyelerin üçte ikisinin Müdüre yapacakları yazılı
başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de toplanabilir.
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(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek,

destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.
Müdür ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim

elemanları ve öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında
bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve

birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 11 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği

üç aday arasından Rektör tarafından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün
görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler
MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar 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 uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Mart 2014 

PAZARTESİ 
Sayı : 28937 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Sayı: 2013/756-2014 131 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mamdouh ve Aycha oğlu 1976 Aleppo D.lu 

Suriye Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden MOHAMMAD ALYOUSEF 

hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 13/02/2014 tarih ve 2013/756 esas, 2014/131 karar sayılı ilamı sanık 

hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis 

ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl 

süreyle ertelenmesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 1606 

—— • —— 

Antalya 5. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2006/897 

Karar No : 2013/794 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Mahkememizin 04/12/2013 tarih ve 2006/897 

esas 2013/794 sayılı kararı ile sanık ADİL MATAR KHALAF'ın 5237 sayılı TCK.nun 204/1. 

62/1, maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına verilen hapis 

cezasının 5560 sayılı yasanın 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK.nun 231/6 maddesi 

uyarınca sanığın sabıkasız oluşu kişilik özellikleri duruşmadaki tutum ve davranışları nazara 

alınarak CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen sanık ADIL MATAR 

KHALAF'a gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalardan da tebligata yarar açık 

adres tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanın tebliğine, aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktirde 

kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 1608 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Eskişehir PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Eskişehir ili Han ilçesi Köyiçi 

Mevkiinde bulunan,  tapuda 2 pafta, bila ada, 7470 parsel nolu 686,00 m² yüzölçümlü arsa ve 

üzerinde bulunan avlulu kargir yapıdan oluşan taşınmaz mal mevcut haliyle kapalı zarf artırma 

usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. İki Eylül Cad. 

No:9 26102 Odunpazarı-ESKİŞEHİR adresinde olup, Telefon No: 0 (222) 2301363, Fax: 0 (222) 

2212207 dir. 

3) - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz 

olarak temin edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 9.000,00,-TL (Dokuzbin Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya 

mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte);  ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi 

olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin 

siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza 

sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan 

kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname 

ile birlikte en geç ihale günü 08.04.2014 saat 10.30’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı ve 

Teknik İşler Müdürlüğü 123 nolu odaya (İki Eylül Cd. No:9 26102-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi 

veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 

6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 08.04.2014 Salı günü saat 10.30’da Eskişehir PTT 

Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  

7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 150.000,00-TL (Yüzellibin Türk Lirası) olup, 

geçici teminat miktarı 9.000,00-TL (Dokuzbin Türk Lirası)  dır. 

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi değildir. 

İlan olunur. 1653/1-1 
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GAZ TÜRBİNLERİ HAVA EMİŞ HATTINDA KULLANILACAK M5 SINIFI PRE-FİLTRE 

VE F8 SINIFI FİNE-FİLTRELER SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Doğalgaz B Santralında bulunan Gaz Türbinleri Hava Emiş Hattında 

kullanılacak M5 sınıfı Pre-Filtre ve F8 sınıfı Fine-Filtreler satın alınacaktır. (Ekli teknik şartname 

ve resme göre)  

İhale Kayıt Numarası : 2014/26704 

1 - İdarenin :    

a) Adresi : P.K. 47 34315 Avcılar/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel   : (0212) 875 91 00 (8 Hat)  

  Faks : (0212) 875 91 10-13 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusunun: 

a) Niteliği  : M5 sınıfı Pre Filtre F8 sınıfı Fine Filtre  

b) Türü : Mal alımı. 

c) Dosya No  : 2014/13 

d) Şartname Bedeli : 50,00 TL  

e) Hizmetin Teslim Yeri  :EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü  

f) İşin Süresi : Sözleşmeyi müteakip 70 takvim günüdür. 

3 - İhalenin :  

a ) Yapılacağı Yer  : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü  

b) Tarihi ve Saati  : 27/03/2014 Perşembe günü – Saat 15:00’te  

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 50,00 TL aynı 

adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile karşı ödemeli olarak şartname bedeli İşletmemiz 

Vakıf Bank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale 

edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları 

adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 27/03/2014 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine 

verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul 

edilmeyecektir.  

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 1820/1-1 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 

MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A- a) Dosya No : 2014/17 

b) Niteliği, türü ve miktarı : YAKICI LANS UCU ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 25.03.2014 Saat : 14.00 

B- a) Dosya No : 2014/18 

b) Niteliği, türü ve miktarı : SELENOİD VALF ALIMI (KÜL KABARTMA 

HAVASI SİSTEMİ İÇİN) 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 25.03.2014 Saat : 14.00 

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 

9037 7120 4354 40 no’lu hesaba  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14:00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 1734/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 55,00 TL ile en çok 6.500,00 TL arasında değişen; 24/03/2014 

günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,50-TL ile en çok 650,00 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Çay ve Toz Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı) ve Cep Telefonu 

cinsi 43 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya 

Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 25/03/2014 tarihinde saat: 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 1656/1-1 

————— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli en az 44,25 TL ile en çok 28.601,00 TL arasında değişen; 

19/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,43-TL ile en 

çok 2.860,10 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay ve Toz Şeker (Yeniden İhraç Amaçlı), 

Cep Telefonu ve Cep telefonu aksesuar cinsi 45 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi 

Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu 

Salonunda 20/03/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 

44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araca Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 1657/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.062,92 TL ile en çok 100.047,23 TL arasında değişen; 

17.03.2014 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 106,30 TL, en çok 

10.004,72 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet, otobüs, minibüs, 

römork vb. 38 adet araç, açık artırma suretiyle, İskender Paşa Mahallesi Liman İçi Doğu 

Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat TASİŞ İhale Salonu 

Merkez/TRABZON adresindeki ihale salonunda 18.03.2014 tarihi saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

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 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1659/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 24,84 TL. ile en çok 12.315,00 TL. arasında değişen; 

19/03/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en 

çok 1.300,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 37 grup ( çay ve toz şeker); açık artırma 

suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi 

adresindeki ihale salonunda 20/03/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) 

(432) (2234026) 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 Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1664/1-1 
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İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Üsküdar Belediye Başkanlığından: 

İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli : İstanbul 

İlçesi : Üsküdar 

Mahalle/Köyü : Kısıklı Mah. 

Cadde/ Sokak : Alemdağ Caddesi 

Pafta, Ada, Parsel No : 79/468/22-23 Parseller Önü Yeşil Alan 

Yüzölçümü : 1.424,10 m2 (5 Kat) 

İmar Plan Fonksiyonu : Yeşil Alan 

Muhammen Bedel : 1.588.557,00 TL+KDV (Yaklaşık İnşaat Maliyet Bedeli) 

Muhammen Kira Bedeli : 24.000,00 TL + KDV (Artırıma Esas Yıllık Kira Bedeli) 

Geçici Teminat : 47.657,00 TL Muhammen bedelin (Yaklaşık inşaat maliyet 

bedelinin) %3’üdür. 

Kesin Teminat : 95.314,00 TL Muhammen bedelin (Yaklaşık İnşaat maliyet 

bedelinin) %6’sıdır. 

İhale Tarihi / Saati : 20/03/2014 - 10:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu 

Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 

Üsküdar İSTANBUL 

AÇIKLAMALAR 

1. İhale Konusu İşin Niteliği: “İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kısıklı Mahallesi, 79 pafta, 468 

ada, 22-23 parsel sayılı taşınmazların önünde bulunan yeşil alanın üst kısmı kendi fonksiyonunda 

kullanılmak şartıyla zemin altı otopark yapımı karşılığı inşaat süresi (18 Ay) + 10 (on) yıl süre ile 

kiralanması” işi ihalesi Yap-İşlet-Devret modeline uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, ilanda belirtilen muhammen yıllık kira 

bedeli üzerinden 20/03/2014 tarihinde saat 10:00’da Üsküdar Belediyesi Encümen salonunda 

toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

2. İhaleye Konu Taşınmaz: İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Kısıklı Mahallesi, 79 pafta, 468 

ada, 22-23 parsel sayılı taşınmazların önünde bulunan yeşil alanın zemin altıdır. İhale Konusu: 

Yukarıda tapu kaydı, nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine avan projeye göre 

yapılacak Zemin Altı Otopark inşaatının yapım karşılığı inşaat süresi hariç (18 Ay) 10 (on) yıl 

süre ile kiralama işinin ihalesidir. 

4. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer 

evraklar (CD Ortamında verilecektir) mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak İstimlak 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 500,00-TL’dir. 

5. İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: İhale Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda 

İhale komisyonu huzurunda 20/03/2014 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır. 

6. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a fıkrası gereği Kapalı Teklif 

Usulü ile yapılacaktır. 

7. Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: Tahmini inşaat maliyet bedeli 1.588.557,00-

TL+KDV’dir. 47.657,00-TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 

alınacaktır. 

8. İsteklilerde aranacak belgeler: 

8.1. Kanuni ikametgahı olması 

8.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi 

8.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 
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8.3.1 .Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmesi, 

8.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan 2014 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

8.3.3. Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (8.3.1) ve (8.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak 

Girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak, İdareye karşı, Ortaklar ve Şirket 

ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin 

onayının alınması zorunludur. 

8.3.4. Vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş 

gayesine uygun olarak gayrimenkul kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda 

yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz 

edilmelidir. 

8.4. İmza sirküleri/beyannamesi vermesi, 

8.4.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, 

8.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

8.4.3. Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin (8.4.1)ve (8.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

8.5. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması zorunludur.) 

8.6. Yeterliliğe ilişkin belgeler: 

8.6.1. Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış Borcu 

Yoktur yazısı vermesi. 

8.6.2. Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden ilan 

tarihinden sonra alınmış belge vermesi. 

8.6.3. SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi. 

8.7. Bu ilanın 7. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına 

dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu vermesi. 

8.8. İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar). 

8.9. İhale dosyasını idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi, 

8.10. İhaleye katılacak isteklilerin, şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif 

mektubunu, en geç 19/03/2014 Çarşamba günü saat 16:30’a kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında  Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

11. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 1809/1-1 



10 Mart 2014 – Sayı : 28937 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

48 ADET İŞYERİ YAPTIRILACAKTIR 

Şırnak-Cizre (II. Bölüm) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şırnak-Cizre (II. Bölüm) Küçük Sanayi 

Sitesine ait 48 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Cudi Mah. Nusaybin Cad. Nergiz Petrol Karşısı 

Bedirhan Sokak Tanrıverdi Apartmanı Kat: 1 No: 2 

Cizre/ŞIRNAK  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 48 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Cizre/ŞIRNAK  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 6.526.420.-TL 

f) Geçici teminatı : 456.849,40.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 25/03/2014 - Saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü-ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Şırnak-

Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Cudi Mah. Nusaybin Cad. Nergiz 

Petrol Karşısı Bedirhan Sokak Tanrıverdi Apartmanı Kat:1 No:2 Cizre/ŞIRNAK adreslerinde 

görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin 

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  1790/2-2 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT  

SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Van İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Van İli Erçiş İlçesi Meydan Köyü hudutları içerisinde ihale edilecek olan ve muhammen 

bedeli, teminat miktarı ve ruhsat alanı koordinatları aşağıda belirtilmiş olan AR 0008 ve 3245533 

Erişim Ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak ve doğal mineralli su arama Sahası; 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 Maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı 

Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir. 

İhale, İl Encümeni tarafından, İpek yolu üzerinde bulunan Van İl Özel İdaresi Hizmet 

Binasındaki (A Kampusu) İl Encümeni Toplantı salonunda,19/ Mart 2014 Tarihinde, Çarşamba 

günü, saat 13.00′da başlayacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Van İl Özel İdaresi 

Encümen Müdürlüğünde görülebilir, bedelli ödenmek suretiyle şartname örneği alınması 

gerekir.(Şartname bedeli 100.00.-TL’dir) 

İhale Edilecek Sahalar: 

Van İli, Erciş İlçesi Meydan Köyü 4999,99 hektar alana sahip, AR 0008 no’lu saha. 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 345000 340000 340000 345000 

X (YUKARI) 4336000 4336000 4346000 4346000 

 

İhaleye girebilmek için; 

a) Gerçek Kişiler; 

1. Nüfus cüzdanı sureti. 

2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarasını, 

3. Noterden onaylı imza beyannamesi, 

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 

6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık 

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri. 

7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,(Teminatını 

nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları 

gerekir.) 

8 - Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya 

göstereceği bankaya yatırmaları gerekir) 

b) Tüzel Kişiler; 

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2. Vergi Levhası (onaylı), 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 

6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık 

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri. 

7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. (Teminatını 

nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları 

gerekir.) 
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8 - Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya 

göstereceği bankaya yatırmaları gerekir) 

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin istenilen belgelerini 19/03/2014 Tarihinde saat 13.00’a kadar İl Encümeni 

Başkanlığına teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde 

komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 

S. 

No 
Kiraya Verilecek Yerin Adı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

Dosya 

Bedeli 

İhale Gün 

ve Saati 

1- 

Van İli Erciş İlçesi Meydan Köyü 

4999,99 hektar alana sahip 

AR:0008 nolu ruhsatlı saha 

90.000.00.-TL 2.700.00.-TL 100.00.-TL 
19/03/2014 

13.00 

İlan olunur. 1713/1-1 

—— • —— 

2014 YILI DERİN DONDURUCU ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Derin Dondurucu, idari ve teknik şartname hükümlerine 

göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 26.03.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 26.03.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1802/1/1-1 

————— 
TEK KULLANIMLIK KAN GRUPLAMA PLAĞI ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Tek kullanımlık kan gruplama plağı alımı ihalesi, idari ve 

teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 27.03.2014 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 27.03.2014 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1802/2/1-1 
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İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMEK SURETİYLE İLE “FAKÜLTE, MESLEK YÜKSEK 

OKULU VEYA EĞİTİM KURUMLARI”  İNŞAA EDİLMESİ VE  

İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU: 

Büyükçekmece Fatih Mahallesi, mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait 4409, 4410 ve 

2424 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde Belediyemiz Meclisin 05/12/2011 tarih ve 126 sayılı 

kararı gereğince 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, üst kullanım hakkı 

verilmek suretiyle “Fakülte, Yüksek Okul veya Eğitim Kurumları” inşaatı için gerekli tüm 

uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı 

alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm 

masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 30 (otuz) yıl 

süreyle işletilmesi (üst kullanım) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye 

şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 S.D.İ.K.nun 36. maddesine göre kapalı teklif 

usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ: 

 

İli İlçesi Bölge Pafta Ada Parsel 
Toplam Arsa 

Alanı (M2) 

Toplam İnşaat 

Alanı (M2) 

İstanbul Büyükçekmece 
Fatih 

Mahallesi 

F21-d-22-

c-1-b 
- 

4409 

4410 

2424 

3060,40 11.892,39 

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale 

25/03/2014 Salı günü, saat 10.00’da, “Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası,  

BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL” adresindeki Büyükçekmece Belediye Binasındaki Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Büyükçekmece Belediye 

Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü, (Kumburgaz Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası 

Kumburgaz/Büyükçekmece/İSTANBUL) ihale biriminden 1.000,00 (Bin Türk Lirası) TL bedel 

ödenerek alınabilecektir. 

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Büyükçekmece Fatih Mahallesi, mülkiyeti 

Büyükçekmece Belediyesine ait Merkez 4409,4410 ve 2424 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde  

Fakülte, Yüksek Okul veya Eğitim Kurumları” yapılmak üzere ayrıntıları şartname eki avan 

projede belirtilen 11.892,39 m² kullanım alanlı yapı inşa edilecektir. 

Parsellerde inşa edilecek yapı, şartname ekinde bulunan avan projeye uygun olarak 

projelendirilecek ve yapının avan projede belirlenen alanları ise yüklenicinin kullanımına 

bırakılacaktır. 

Yüklenici, onaylanan avan projeye göre her türlü uygulama projelerini yaparak idareye 

onaylatacaktır. 

6 - TAHMİNİ BEDEL: İşin muhammen bedeli; Geçici ve kesin Teminatlara, her türlü 

vergi ve harçlara esas teşkil edecek Büyükçekmece Fatih Mahallesi, mülkiyeti Büyükçekmece 
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Belediyesine ait Merkez 4409,4410 ve 2424 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde  “Fakülte, Yüksek 

Okul veya Eğitim Kurumları” yapılmak üzere ayrıntıları şartname eki avan projede belirtilen 

11.892,39 m² kullanım alanlı yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013 yılı yaklaşık yapı 

maliyet bedeline göre tespit edilen 12.070.775,85 TL (Onikimilyon Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş 

Türk Lirası Seksenbeş Kuruş) TL dir. Geçici ve kesin teminatlar ile sözleşme bedeli üzerinden 

yapılacak tüm hesaplamalarda bu bedel esas alınacaktır. 

İhale konusu işin keşif bedeli 12.070.775,85 TL (Onikimilyon Yetmişbin 

Yediyüzyetmişbeş Türk Lirası Seksenbeş Kuruş) TL’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde 

yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir. 

7 - İŞİN SÜRESİ: Kira süresi 30 yıl olup, bu süre inşaatın bitirilip, işletmeye 

açılmasından itibaren başlar. 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR 

MADDE – 8 -) 

8.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 12.070.775,85 TL 

(Onikimilyon Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş Türk Lirası Seksenbeş Kuruş ) ile yıllık ortalama 

tahmini üst kullanım hakkı bedeli 66.000,00 TL.(Altmışaltıbin Türk Lirası) nın toplamı 

12.136.775,85 TL.(Onikimilyon Yüzotuzaltıbin Yediyüzyetmişbeş TürkLirası Seksenbeşkuruş) 

nın %3’ü olan 364.103,28 TL (Üçyüzaltmışdörtbinyüzyirmiüç Türk Lirası Yirmisekiz Kuruş) dır. 

8.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 12.070.775,85 TL (Onikimilyon 

Yetmişbin Yediyüzyetmişbeş Türk Lirası Seksenbeş Kuruş) ile ihale sonucu oluşacak ortalama 

yıllık üst kullanım hakkı bedelinin %6’sı oranında alınacaktır. 

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün 

yapılmasını müteakip, kesin teminatın tamamı iade edilecektir. 

8.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka 

teminat mektupları, 

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları, 

8.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla 

değiştirilinceye kadar İdare tarafından tutulacaktır. 

8.5.) Takip eden yıllara ilişkin üst kullanım hakkı bedeli artışı üzerinden kesin teminat 

tamamlattırılacaktır. 

8.6) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en 

geç saat:09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu 

bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat: 09.00 dan sonra teminat kabul 

edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. 

8.7. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır 

8 .8.Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır 

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

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir. 
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A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.) 

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi, 

C.Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

D. 

a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri 

meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine 

ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler. 

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

F.İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

H. Geçici teminat, 

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık 

sözleşmesi, 

J. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden 

alınmış belge, (Sözleşme esnasında sunulacaktır) 

K. Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge 

(Sözleşme esnasında sunulacaktır), 

L. Şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 

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

edeceğine dair taahhüt 

N) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi, Bankalardan, teklif edilen bedelin % 10’undan 

az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli 

veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 

P) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması, 

10 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu 

ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. 
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Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek 

geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin 

teminatı irada kaydedilir. 

11 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; ihale süreci aşağıdaki gibi olacaktır. 

12 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

12.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir 

zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak 

göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. 

12.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 9.maddede 

istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.. 

13 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 

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

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

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 25/03/2014 Salı günü saat: 09:00’a kadar sıra 

numaralı alındılar karşılığında, Mimarsinan Merkez Mahallesi, Ek Hizmet Binası, Mimarsinan 

/Büyükçekmece/İSTANBUL Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 

verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.. 

Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

14 - UYGUN TEKLİF BEDELİN TESPİTİ: 

Arttırıma esas Yıllara göre alınacak minimum üst kullanım hakkı bedeli idari şartnamede 

belirtilmiş olup, istekliler belirtilen yıllık üst kullanım hakkı bedeli üzerinden % yüzde olarak (tek 

bir yüzde artış oranı belirtilerek) artış yapacaklardır. 

En fazla artış yapan (en fazla üst kullanım hakkı bedeli üzerinden % yüzde olarak) istekli 

üzerinde ihale bırakılacaktır 

Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneğine uygun olarak verilecektir. Teklifler 

rakam ve yazı ile yazılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

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

tespit etmekte serbesttir.) 

15- 25/03/2014 tarihinde ve ihale saatlerinde teklif veren veya geçerli teklif veren firma 

olmaması halinde iş aynı muhammen bedel ve aynı şartlarda saatler aynı kalmak şartı ile 

08/04/2014 tarihinde yeniden ihale edilecektir. 

İlan olunur. 1708/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF BANDAJ KASNAKLARI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı : Ocak lokomotif bandaj kasnakları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/25243 

Dosya No : 1427010 

1 - İdarenin : 

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak Lokomotif Bandaj Kasnakları : 2 kalem 

b) Teslim yeri  : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır. /ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25.03.2014 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

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

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 25.03.2014 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1709/1-1 
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OCAK LOKOMOTİFİ RADYATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Ocak lokomotifi radyatör alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/25185 

Dosya No : 1426009 

1 - İdarenin : 

a) Adresi  : BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN 

SOYAK SOKAK NO: 2    57090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ocak lokomotif radyatörü : 2 kalem 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.03.2014 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

6. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 10,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7. Teklifler en geç 20.03.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

8. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

9. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1710/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF HAZIR YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Ocak lokomotif hazır yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/25531 

Dosya No : 1427011 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ocak Lokomotif hazır yedekleri : 8 kalem 

b) Teslim yeri  : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır./ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 20. 03. 2014 – 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

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

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 20.03.2014 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 1711/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

KOSGEB Başkanlığından: 

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa 

Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan’ın yanı 

sıra 2011 yılından itibaren Türkiye’de katılmaktadır. Ödül programının Türkiye’de duyurulması 

ve Türkiye’den 2 aday belirleyerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB 

görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 

2014 

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve 

programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı 

kategoride gerçekleştirilmektedir: 

1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi: Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik 

ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar 

2. Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel 

becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar 

3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini 

desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçüğü düşün” prensibini 

KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar 

4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle 

KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan 

faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar 

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi: 

KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin 

geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan 

politikalar ve uygulamalar 

6. Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal 

sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun dönemli işsizler 

olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar 

arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar 

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa 

Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve Sırbistan’ın yanı 

sıra 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül Programının Türkiye’de duyurulması 

ve Türkiye’den iki aday belirleyerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB 

görevlendirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca, tüm kategoriler arasında 

seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. 

Başvurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve 

tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları 

açısından değerlendirilecektir. 

Yarışmaya; 

• Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, 

• Kamu-özel ortaklıkları 

• Üniversiteler 

başvurabilecektir. 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi http://ec.europa.eu/enterprise/ 

policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/ adresinde yer almaktadır. 

2014 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr 

adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 31 Mart 2014 tarihine kadar Başkanlığımıza 

göndermeleri gerekmektedir. 1799/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlân
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

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. 


