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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                              1 Ekim 2014
       69471265-305-8719

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Ekim 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2014
     68244839-140.03-232-499

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8719 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 2014 tarihinde Makedonya Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Ekim 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29139



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              1 Ekim 2014

       69471265-305-8720

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 7 Ekim 2014 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Ekonomi

Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2014

     68244839-140.03-233-500

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8720 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Ekim 2014 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Ekonomi

Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              1 Ekim 2014

       69471265-305-8721

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Şangay İşbirliği Örgütü Tarım Bakanları 3. Toplantısına katılmak üzere; 8 Ekim 2014

tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet

Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı

Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    1 Ekim 2014

     68244839-140.03-234-501

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 1/10/2014 tarihli ve 69471265-305-8721 sayılı yazınız.

            Şangay İşbirliği Örgütü Tarım Bakanları 3. Toplantısına katılmak üzere, 8 Ekim 2014

tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet

Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı

Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri 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 ve 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (GUNETEM): Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitede eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma-

geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak, Üniversitenin eğitim teknolojisi açı-

sından mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını tespit etmek, yeni eğitim teknolojilerini takip ederek

eğitim kalitesini artıracak projeler geliştirmek, Merkez ve Üniversite personelini yeni tekno-

lojiler konusunda eğitmek için gerekli seminer ve kursları düzenlemek, Üniversitede yer alan

eğitim faaliyetlerine eğitim teknolojileri kapsamında danışmanlık hizmeti vermek, ön lisans,

lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üni-

versitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet
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sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak, Üni-

versitede verilen her türlü eğitimi süreç, materyal ve ortam ve araç-gereç tasarımı ile destek-

lemek, mevcut süreç, materyal, ortam ve araç-gereçlerin işlevsellik ve kalitelerinin kontrollerini

sağlamak, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika prog-

ramları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma be-

nimsetmek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye

uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak, bilgi birikimini

ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim teknolojileri konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Üniversitenin eğitim teknolojileri kapsamında durumunu tespit etmek.
c) Yeni eğitim teknolojilerinin Üniversitede etkin kullanılması için ihtiyaç duyulan per-

sonel eğitimlerini düzenlemek.
ç) Eğitim faaliyetlerinde mevcut süreç, ortam, materyal, araç-gereç ve benzeri değer-

lendirmek.
d) Eğitim faaliyetleri için süreç, ortam, materyal, araç-gereç ve benzeri tasarlamak.
e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmalarına dönük

ders içeriklerini hazırlamak.
f) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-
yonu sağlamak.

g) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla
işbirliği yapmak.

h) Eğitim teknolojileri ile ilgili deneyimleri akademik yayına dönüştürmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendi-
rildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yö-
netim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rek-
törün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yar-
dımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından
başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına

sunmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yap-

mak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğ-

retim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi

üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tek-

rar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usulle yeni üye

görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üze-

rine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Senato tarafından açılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim prog-

ramlarını uygulamak.

c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi-beceri prog-

ramlarını, diploma ve sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinas-

yonu sağlamak.

ç) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eği-

tim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.

d) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek.

e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

f) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Mehmet

Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(ç) Yatay ve/veya dikey geçişle gelen ve/veya daha önce yükseköğretim kurumlarında

öğrenim gören öğrencilerin; daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden kayıtlı olduğu

programdaki derslere muafiyet hakkı verilenlerin intibaklarına ilişkin işlemler Üniversite Se-

natosu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (6) numaralı alt bendi ise

yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Başarılı notlar: AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bunlardan birini almış olan öğrenci

o dersi başarmış sayılır. Kredisiz dersleri ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere

(G) geçer notu verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve kre-

disiz benzeri dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Başarısız derslerin ders yüküne dahil edilmemesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üniversitenin ara sınıflarında okuyan öğrencilerine; 2014-2015

Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında uygulanmak üzere, AGNO’su (Ağırlıklı Genel

Not Ortalaması) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerin alt yarıyıllardan devamı alınmış başarısız

dersleri ders yüküne dâhil edilmez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2006 26359

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/8/2007 26619
2- 16/9/2008 26999
3- 5/9/2010 27693
4- 14/7/2011 27994
5- 13/5/2012 28291
6- 25/6/2013 28688
7- 9/2/2014 28908
8- 18/8/2014 29092
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Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak

kurulan, Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,

faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Namık Kemal Üniversitesi öğrenci ve mezunlarını,

b) Birim Sorumlusu: Merkezin birim sorumlularını,

c) Çalışma Grubu: Merkezdeki çalışma gruplarından her birini,

ç) Merkez: Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

f) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Adaylara iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her adayın piyasa nitelik ve gereklerine

göre meslekî ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek.

b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için adaylara danışmanlık ve

bilgilendirme hizmeti vermek.
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c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel

kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak.

b) Adaylar ile çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları biraraya getirerek bilgi ve

tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek.

c) Staj ve iş imkânları hakkında adayların faydalanabileceği bir ilan havuzu oluşturarak,

adayların ve işverenlerin kullanımına sunmak.

ç) Adaylara iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür Yardımcısı

c) Yönetim Kurulu

ç) Birim Sorumlusu

d) Çalışma Grubu

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği

gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse

yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, ge-

liştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak.

b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alın-

dıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rek-

törlüğe sunmak.

ç) Birim Sorumluları ve Çalışma Grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzen-

lenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

onayına sunmak.

d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alı-

nan kararları uygulamak.

f) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.
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Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin

aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görev-

lendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi

bitince Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür Yar-

dımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil olmak üzere beş

kişiden oluşur. Diğer üç üyeden biri Üniversite öğretim üyeleri arasından, diğer iki üye ise

Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile

görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir.

Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı

şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün

çağrısıyla yılda en az iki defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli

gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar

oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde

bulunmak.

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Birim Sorumluları

MADDE 13 – (1) Birim Sorumluları; Merkezin faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki

okullarda etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulu tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden ve öğretim elemanlarından oluşur.

Görevlendirmeyi yapan okulun yönetimi, görevlendirdiği Birim Sorumlularını ve bunlara ait

unvan ve iletişim bilgilerini Merkeze bildirir. Birim Sorumlusu görevinin herhangi bir nedenle

boşalması halinde yeni Birim Sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim Sorumluları, Mü-

dürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü

hallerde Birim Sorumlularını toplantıya çağırabilir.

Birim Sorumlularının görevleri

MADDE 14 – (1) Birim Sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Çalışma Gruplarını, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran

aylarının başında toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık yapmak.

b) Çalışma Grupları tarafından yürütülecek faaliyetlerle ilgili yönlendirmeler yapmak.

c) Çalışma Gruplarının talep ve isteklerini Merkeze iletmek.

ç) Merkez etkinliklerinin görevli oldukları fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek

yüksekokulunda duyurulmasını sağlamak.
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Çalışma Grubu

MADDE 15 – (1) Birim Sorumlusu, birim yöneticisi tarafından seçilen iki öğretim ele-

manı ve iki öğrenciden (öğrencilerden birisi birimin öğrenci temsilcisi olmak, ikincisi ise gö-

nüllü öğrenciler veya mezunlar arasından birim yöneticisi tarafından seçilmek şartıyla) oluşan

beş kişilik çalışma grupları oluşturulur. Birimler ihtiyaç duydukları durumlarda alt çalışma

grupları oluşturabilirler. Birimlerde oluşturulan çalışma gruplarının çalışmalarını Birim So-

rumlusu koordine eder. Müdür de gerekli gördüğü hallerde Merkez bünyesinde Müdür Yar-

dımcısı başkanlığında Üniversite öğrenci temsilcisinin de içinde bulunacağı en az dört kişiden

oluşan Çalışma Grubu oluşturabilir.

Çalışma Gruplarının görevleri

MADDE 16 – (1) Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam

ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında Birim Sorumlusunun başkanlığında ve bil-

gisi doğrultusunda yazılı çalışma önerileri hazırlar.

(2) Çalışma Grupları, olağan olarak en geç altı ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran

aylarının başında Birim Sorumlusu başkanlığında toplanır.

(3) Çalışma Grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç,

kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç 6 ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir rapor

hazırlar ve birim sorumlusu vasıtasıyla Müdürlüğe sunulur. Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Endüstriden birimlere gelmiş olup Merkezi ilgilendiren bilgiler.

b) Uygulanan ders programı değişiklikleri ile ilgili bilgiler.

c) Program dışı eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler.

ç) Öğrencilerin sosyal-kültürel-sportif faaliyetleri ile ilgili bilgiler.

d) Öğrencilerin nicel ve nitel özellikleri ile ilgili bilgiler.

e) Seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar hakkındaki bilgiler.

(4) Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları Merkezin sunacağı hizmet-

lerde temel dayanağı oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

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

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ço-

cuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Çocuk Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Hedef kitle: Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise çağındaki (3-18 yaş arası)

çocukları,
c) Koordinatör: Gerçekleştirilen etkinliklerin dâhil olduğu bilimsel, sosyal, sportif ve

kültürel alanlardan sorumlu öğretim elemanını,
ç) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcısını,
f) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki bireylerin bilim insanı olarak ye-

tişmelerine katkı sağlamak amacı ile çeşitli alanlarda eğitim programları, bilim ve doğa kamp-
ları, sergiler, bilim okulları ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri düzenlemek.

b) Hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendiril-
mesini yapmak ve uygulamaları yerel, ulusal ve uluslararası çapta paylaşıma sunmak.

c) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili stratejiler geliştirmek, bu alandaki mevcut uygula-
maları değerlendirmek ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güncel politikalar geliştirilme-
sine katkı sunmak.
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ç) Bilim ve toplum ilişkisini etkili kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak prog-
ramlar geliştirmek.

d) Hedef kitlenin bilim insanları ile çalışabilmelerine imkân sağlamak.
e) Herhangi bir alanda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan program-

ların da ötesinde bilgi almak isteyen hedef kitle kapsamındaki bireylere, bu bilgiyi sağlamak
için teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek.

f) İlköğretim ve ortaöğretim sonrasında öğrencilerin bilinçli meslek seçimlerine katkı
sağlayacak uygulamalar geliştirmek.

g) Öğretim elemanlarının, alanları ile ilgili geliştirebilecekleri ve hedef kitlenin düze-
yine uygun ilgi çekici etkinlikleri uygulamalarına ve fikirlerini toplumla buluşturmalarına im-
kân sağlamak.

ğ) Hedef kitledeki bireylerin zekâ ve ilgi düzeyleri ile yetenek alanlarına göre eğitim
alabilmelerine imkân sağlamak.

h) Öğretmen, veli, diğer yetişkinler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile hedef kitlenin
eğitimi konusunda çalışmalar yürütmek.

ı) Hedef kitlenin millî, manevi ve evrensel değerleri tanımaları, benimsemeleri, geliş-
tirmeleri amacı ile sorumluluk alabilecekleri çalışmalara katılmalarına imkân sağlamak.

i) Hedef kitlenin bilişsel alanda gelişimlerine katkı sağlamanın yanında, duygusal ve
sosyal olarak da gelişmelerine imkân sağlamak.

j) Hedef kitledeki bireylerin yeteneklerini fark edebilmeleri ve kapasitelerini geliştirerek
en üst düzeyde kullanabilmelerine imkân sağlayacak ortamlar oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Çocuk ve gençlerin bilim eğitimi ile ilgili politikalar oluşturulmasına mevcut politi-

kaların değerlendirilmesine ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
b) Hedef kitlenin eğitimine yönelik bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında konferanslar,

kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler ve diğer çalışmaları düzenlemek.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğitimi faaliyetleri kapsamında yapılan orga-

nizasyonlarla işbirliği yapmak.
ç) Hedef kitledeki farklı yetenek alanındaki bireyleri Merkezin imkânlarından yarar-

landırmak.
d) Hedef kitledeki bireylerin bilimi sevmelerine ve bir bilim insanı gibi çalışabilme

alışkanlığı kazanmalarına yönelik olarak ilgi çekici etkinlikler geliştirmek ve bu etkinlikleri
planlı bir şekilde uygulamak.

e) Hedef kitlenin eğitimi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak
ve/veya danışmanlık yapmak.

f) Hedef kitledeki bireylerin bilişsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilgilerinin
pekiştirilmesi amacı ile örgün öğrenimlerinin dışında teorik ve uygulamalı eğitimler almalarına
imkân sağlamak.

g) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak kitaplık ve müze kurmak, arşiv oluşturmak,
kurulmuş olanlarla işbirliği yapmak, bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

ğ) Hedef kitlenin eğitimine yönelik çalışmaların projelendirilerek diğer kurum ve ku-
ruluşların imkânlarının merkezin çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.

h) Hedef kitlenin eğitimine yönelik olarak bilimsel dergi, bülten, broşür, kitap hazırla-
ma, yayın veya çeviri çalışmaları gerçekleştirmek.
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ı) Hedef kitledeki bireylerin uluslararası bağlantılar kurmasına katkı sağlayabilecek dil
kursları düzenlemek.

i) Hedef kitle kapsamında bulunan sosyo–ekonomik yönden dezavantajlı bireylerin eği-
time dâhil edilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

j) Hedef kitledeki bireylerin keşif ve icat yeteneklerini geliştirebilecekleri uygulamalar
gerçekleştirmek.

k) Hedef kitlede yer alan kaynaştırma eğitimine tabi veya üstün yetenekli bireylerin ta-
nılanmasına ve eğitilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.

l) Hedef kitledeki bireylerin eğitimi üzerine çalışan akademisyen ve öğretmenlerin bir
araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri programlar düzenlemek.

m) Akademik birimler bünyesinde hedef kitledeki bireylerin eğitimi ile ilgili bölüm ve
anabilim dallarının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

n) Merkezde eğitim alan bireylerin, sonraki yaşamlarında, aldıkları eğitimin etkilerinin
belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Koordinatörler.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin alan eğitimi üzerinde uzmanlaşmış öğretim üye-

leri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdürün izinli olduğu durumlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdürlüğe
vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, ça-
lışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin çocuk eğitimi
konusunda teorik çalışması veya tecrübesi olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin
dolması ya da herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da
görevi sona erer. Müdür, gerektiğinde müdür yardımcısının değiştirilmesini Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, kararları Rektörlüğe sunmak

ve uygulamak.
c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak.
ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
f) Görevlendirilecek personel için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
g) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânlar hususunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar

ile iletişim kurmak.
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Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları, Müdüre karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek.
b) Merkezin her türlü faaliyetinde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim ve öğrenci işlerini yürütmek.
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
d) Gerekli resmi evrak ve defterlerin kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklan-

masını sağlamak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında; müdür yardımcıları, Müdü-

rün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin alan eğitiminde en az doktora düzeyinde
uzmanlık derecesine sahip öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen üç üye
ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez ve gerekli hallerde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği ha-
linde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını

belirlemek.
c) Yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak.
d) Merkezin çalışmalarının değişik kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi amacı ile ka-

rarları almak.
e) Merkezin programlarına katılacak öğrenci sayısı ile başvuru usulleri, öğrenci kabulü,

katılım ücreti, ücretsiz kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi gibi konularda kararlar almak.
f) Merkeze bağlı olarak kurulacak bilimsel araştırma birimi ile akademisyenlerinin Mer-

kezin araştırma imkânlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
g) Müdürün önereceği diğer hususları karara bağlamak.
(3) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulundan gelen görüş, öneri ve tespitleri de değerlen-

direrek karar alır.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendir-

melerde bulunan istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; Merkezin amaç
ve çalışmalarına ilgisi olan, uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanılabilecek akademisyenler
ile kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve
Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla yirmi beş üyeden oluşur. Müdür, mü-
dür yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve koordinatörler Danışma Kurulunun doğal üyele-
ridir.

(2) Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı ile belirlenen gündemi görüşmek üzere
en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk
şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek.
b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.
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Koordinatörler ve görevleri
MADDE 13 – (1) Koordinatör; Üniversitede görevli akademik personel veya Merkezin

faaliyet alanları çerçevesinde çalışmaları bulunan kişiler arasından; halk oyunları, çeşitli spor
dalları, fen bilimleri, tiyatro, şiir, müzik, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal bilimler, yöresel sa-
natlar, güzel konuşma ve yazma, kitap okuma, çevre eğitimi, trafik eğitimi ve diğer hususlarda
görevlendirilir. Koordinatörler; kurum dışından gelen program, araştırma, gezi ve incelemeler
ile benzeri etkinlikleri gerçekleştirir.

(2) Koordinatörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleştirilecek eğitim–öğ-
retim ve uygulama faaliyetlerinin yönetilmesinde görev yapmak üzere Müdür tarafından gö-
revlendirilir. Müdür gerektiğinde koordinatörü değiştirebilir. Koordinatör çalışmalarından Mü-
düre karşı sorumludur.

(3) Koordinatörün görevi; Danışma Kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu ta-
rafından kabul edilen programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak ço-
cukların Yönetim Kurulunun belirlediği ölçütlere göre seçimini gerçekleştirmek, etkinlikleri
ve akademik takvimi hazırlamak, programın eğitmenlerini ve programda görev alan akademik
ve idari personelin görev dağılımlarını belirlemek; program süresince katılımcıların sağlık ve
güvenlik içinde program etkinliklerinde yer almaları için gerekli önlemleri almak, programa
ilişkin çalışmalar yapmak, programın içeriğini ve aşamalarını hedef kitlenin düzeyine uygun
olacak şekilde oluşturmak, programın yürütülmesi sürecinde meydana gelen ve programın ge-
nel gidişatına etki edebilecek durumlar hakkında Müdürü bilgilendirmek ve sorumlu olduğu
programı yürütmektir. Koordinatör, Yönetim Kurulunca açılması onaylanan programları Mü-
dürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor, dil ve edebiyat alan ko-
ordinatörlükleri ile faaliyetlerine başlar.

(5) Bunlardan başka hangi alanlarda koordinatörlüklerin kurulacağına, Danışma Kuru-
lunun önerisi ve/veya Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Merkezin faaliyetlerini tamamlayanlara verilecek belge
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere,

Rektör ve Müdürün onayını taşıyan bir katılım belgesi verilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ordu Üniversitesinden:
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(d) Bir ders kurulu hem teorik hem uygulamalı çalışmaları kapsıyorsa; uygulamalı ça-
lışmalarda %20’sinden fazlasına veya teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak
katılmayan öğrenci o ders kurulunun pratik ve teorik sınavlarına alınmaz. Bu kural F1 ve F4
notu alan öğrenciler için de geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahat-
sızlığını Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ya da diğer resmi yataklı tedavi
kurumlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi dışında alınan raporların Eğitim Araştırma Hastanesinde raporun alındığı ilgili klinikçe
onaylanması ve bu raporların Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Geçer notlar şunlardır:
Puanlar Notlar Dereceler Katsayılar
92-100 A1 Mükemmel 4.00
84-91 A2 Pekiyi 3.50
76-83 B1 İyi 3.00
68-75 B2 Orta 2.50
60-67 C Orta 2.00

G Geçer
ders geçme sisteminin uygulandığı dersler için, Dönem VI’da başarılı olduğu stajlar için.
b) Geçmez notlar şunlardır:
1) F1 Mazeretsiz devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
2) F2 Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) F4 Sınav değerlendirmesi 0-59 arasında, başarısız; Dönem VI’da başarısız olduğu

stajlar için.
4) E Mazeretli geçmez.
Puan Not Katsayı Derece
0-59 F4 0.00 Başarısız

F2 0.00 Başarısız-Sınava Girmedi
F1 0.00 Başarısız-Devamsız”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2010 27643

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/3/2011 27889
2- 2/8/2012 28372
3- 12/8/2013 28733
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin yönetimi,

işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları

düzenlenmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek

149 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Bölüm başkanı: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı akademik birimlerin baş-

kanlarını,

c) Dekan: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı fakülte,

enstitü ve yüksekokulların kurullarını,

d) Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı fakülte,

enstitü ve yüksekokulların sekreterlerini,

e) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı

fakülte, enstitü ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

f) Genel Sekreter: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Genel Sekreterini,

g) Müdür: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu,

hazırlık okulu, uygulama ve araştırma merkezi ile sürekli eğitim merkezi müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,

j) Vakıf/Kurucu Vakıf: İhtiyat Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfını,

k) Vakıf Yönetim Kurulu: İhtiyat Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulunu,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

Mütevelli Heyeti

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organı olarak Üniversitenin tüzel

kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi lisans

düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu

tarafından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak kendisi ile ilgili konularda toplan-

tılara katılamaz. Rektör, Mütevelli Heyet Başkanı veya başkan vekili olarak seçilemez. Rektör

dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(4) Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve kayın

hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez.

(5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitelerinden gerekli

iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(6) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli

Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda

on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde

Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkanı

ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılmaz.

(7) Mütevelli Heyetin yedi kişiden az olmamak üzere kaç kişiden oluşacağı ile başka

niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar, seçime ilişkin usul ve esaslar, seçilen veya

ayrılan Başkan ve üyeler en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilir.

(8) Mütevelli Heyet yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, ihtiyaç olduğunda

Başkanın daveti ile toplanabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde

Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Kararlar, toplantıya katılan-

ların salt çoğunluğu ile alınır.

(9) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan

ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek,

b) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ile bunlara bağlı bölüm, program

ve anabilim dallarının, hazırlık okulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması, ka-

patılması veya birleştirilmesi hususunda Senato tarafından alınan kararları değerlendirmek ve

uygun görürse onaylamak, Rektör tarafından YÖK’ün onayına sunulmasını sağlamak,

c) Öğrencilerden alınacak ücretleri tespit etmek,
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ç) YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektörü atamak,

d) Rektörlük tarafından hazırlanan Üniversite bütçesini incelemek, kabul etmek ve uy-

gulamaları izlemek,

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve bunlara ilişkin işlemleri

yapmak,

f) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul ve reddine karar vermek, bunlara ilişkin iş-

lemleri yapmak,

g) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve

kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılma-

sına ilgili mevzuat hükümlerine göre karar vermek,

ğ) Çalışmalarını sürdürmek için komisyonlar oluşturmak,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan, başkan vekilleri ve görevleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve en çok

iki başkan vekili seçer. Süreleri biten başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Başkan,

yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Başkan, yetkilerini

uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkan vekillerine ve/veya Rektöre devredebilir. Başkan, ça-

lışmalarında yardımcı olmak üzere Mütevelli Heyetin onayı ile danışmanlar atayabilir.

(2) Başkan, Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevleri

Rektör ve görevleri

MADDE 8 – (1) Rektör, YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet

tarafından dört yıl süre ile atanır. Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda

Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar YÖK’ün olumlu görüşünü aldıktan sonra Rektör

vekili atar. Rektörlük için yaş haddi 67’dir. Ancak 67 yaşından önce atanmış olanlar görev sü-

releri bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden ata-

nabilir.

(2) Rektör, Mütevelli Heyet tarafından kendisine verilen yetkileri kullanır ve görevleri

yapar. Rektör, Rektörlük tarafından hazırlanıp Mütevelli Heyet tarafından kabul edilen norm

kadro sınırları içerisinde öğretim elemanları ile diğer personelin atamalarını, terfilerini ve söz-

leşmelerini yapar, görevden alınmalarını onaylar. Rektör, ilgili mevzuatla kendisine verilen di-

ğer görevleri yapar.

(3) Rektör, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en fazla üç kişiyi Rektör yar-

dımcısı olarak atanmak üzere Mütevelli Heyetin onayına sunar. Rektör yardımcıları Rektör ta-

rafından verilen görevleri yerine getirir. Rektör yardımcılarının görev süreleri beş yıldır. Rektör,

görevi başında bulunamadığı hallerde Rektör yardımcılarından birini vekil bırakır.
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Senato ve görevleri

MADDE 9 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar, her

fakülteden fakülte kurulunca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü

ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

(2) Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır.

Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. Senato, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Üniversite Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar, Üni-

versiteye bağlı farklı birim ve alanları temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için se-

çilen üç profesörden oluşur. Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu

toplantılarına katılabilir. Üniversite Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla

verilen görevleri yapar.

Dekan ve görevleri

MADDE 11 – (1) Dekan, Rektörün önerisi ve YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra

Rektör tarafından atanır. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten dekan tekrar atanabilir. Dekan,

Rektörün onayı ile fakültede görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıl

için dekan yardımcısı olarak seçebilir. Dekan görevde olmadığı zaman dekan yardımcılarından

biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni dekan atanır. Dekan, fakülte ve

birimlerinin temsilcisi olup, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yü-

rütür.

Enstitü müdürü ve görevleri

MADDE 12 – (1) Enstitü müdürü, Rektör tarafından atanır. Müdürün görev süresi üç

yıldır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, Rektörün onayı ile aylıklı öğretim ele-

manları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür görevde

olmadığı zaman müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sü-

rerse yeni müdür atanır. Müdür, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla dekana verilen

görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü ve görevleri

MADDE 13 – (1) Yüksekokul müdürü, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi biten

müdür yeniden atanabilir. Müdür, Rektörün onayı ile yüksekokulda görevli aylıklı öğretim ele-

manları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür, görevde olmadığı

zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür

atanır. Müdür, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla dekana verilen görevleri yüksekokul

bakımından yerine getirir.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 14 – (1) Uygulama ve araştırma merkezleri ile sürekli eğitim merkezi mü-

dürleri Rektör tarafından üç yıl için atanır. Merkez müdürleri, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer

mevzuatla verilen görevleri yapar.
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Fakülte kurulu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Fakülte kurulu; Dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakül-

tedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri

iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan, gerekli

gördüğü hallerde Fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Fakülte kurulu akademik bir organ olup, fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araş-

tırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim

takvimini kararlaştırır, Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçer.

Enstitü kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Enstitü kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve ens-

titüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili

diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Yüksekokul kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Yüksekokul kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve

program başkanlarından oluşur. Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla

verilen görevleri yapar.

Fakülte yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte yönetim kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun

üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim

kurulu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Enstitü yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Enstitü yönetim kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları

ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından, enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç

öğretim üyesinden oluşur. Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla

verilen görevleri yapar.

Yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 20 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; Müdürünün başkanlığında, Müdür yar-

dımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için

seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve ilgili

diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

Bölüm başkanı ve görevleri

MADDE 21 – (1) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı tak-

dirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde

Dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Dekanca, Rektörlüğe

bağlı yüksekokullarda Müdürün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm
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başkanı tekrar atanabilir. Bölüm Başkanı görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyele-

rinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.

(2) Bölüm başkanı; Üniversitenin fakülte veya yüksekokullarındaki bölümleri yönetir.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından, bölüme ait her

türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Genel sekreterlik ve görevleri

MADDE 22 – (1) Genel Sekreterlik; Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yar-

dımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından atanır. Genel Sekreter,

Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter, Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarında oy hakkı olmadan raportörlük gör-

evini yürütür. Genel Sekreter, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri

yapar.

Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterliği ve görevleri

MADDE 23 – (1) Her fakültede, Dekana bağlı olarak ve fakülte idari teşkilatının ba-

şında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise Müdüre bağlı olarak enstitü veya

yüksekokul sekreteri bulunur. Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterliği; sekretere bağlı büro ve

ihtiyaca göre kurulacak birimlerden oluşur. Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreterliğinde yeteri

kadar personel çalıştırılır ve bunlar arasındaki iş bölümü Dekanın/Müdürün onayından sonra

ilgili sekreter tarafından yapılır.

(2) Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri bağlı bulunduğu birimin kurullarında oy hakkı

olmadan raportörlük yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları, Araştırma-Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Öğretim elemanları

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanları; profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim gö-

revlisi, okutman ve öğretim yardımcılarından oluşur. Öğretim elemanlarının seçimi, değerlen-

dirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilme-

leri ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır. Öğ-

retim elemanlarının atamalarında, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan

şartlara ilave olarak Üniversitenin akademik yönden gerekli gördüğü şartlar da aranabilir. Dev-

let yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan

çıkarılmış kişiler, Üniversitede görev alamazlar.

(2) Öğretim elemanları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen

esaslar çerçevesinde her eğitim öğretim yılı sonunda bilimsel yönden değerlendirilir.
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Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 25 – (1) Üniversitede görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları;

ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Ku-

rulunun uygun görüşü üzerine Rektör tarafından atanır. Bu atama veya görevlendirmelerde

YÖK’ün olumlu görüşü alınarak gereken işlemler tamamlanır. Yabancı uyruklu öğretim ele-

manları, öğretim görevleri bakımından 2547 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte aylıklı öğretim

elemanları için yer alan hükümlere tabidirler.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 26 – (1) Üniversitenin gelecek yıllardaki ihtiyacı göz önünde bulundurularak,

YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre, yurt içinde

ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 27 – (1) Üniversite ve bağlı birimleri ile öğretim elemanlarından istenen araş-

tırma-geliştirme projeleri, danışmanlık hizmetleri ve benzeri hizmetler Üniversite Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Devamlı statüde görev yapan öğretim üyelerinin

Üniversite içinde veya dışında bu hizmetleri yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun iznine

bağlıdır. Üniversitede devamlı statüde görev yapan personelin projelerden veya danışmanlık

hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlandırılacakları hususundaki esaslar,

Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özlük hakları ve izinler

MADDE 28 – (1) Üniversitenin akademik ve idari personelinin çalışma esasları, 2547

sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personele aylık ve

diğer özlük hakları bakımından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite öğretim elemanlarına, ilgili bölüm kurulu ve ilgili yönetim kurulunun

uygun görüşü ile Rektör tarafından uzun süreli ücretli veya ücretsiz izin verilebilir.

Disiplin

MADDE 29 – (1) Öğretim elemanları ile idari personelin disiplin iş ve işlemleri hak-

kında, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-

ları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi (ÖSYM) tarafından, merkezi olarak yapılan sınavla öğrenci kabul edilir.
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b) Üniversitenin YÖK tarafından belirlenen bazı özel programlarına; ön kayıt sistemiy-

le, Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına göre veya Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile Üni-

versite tarafından yapılacak özel yetenek sınavının birlikte değerlendirilmesiyle öğrenci kabul

edilir.

c) Üniversitenin lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğ-

renci kabul edilir.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversiteye, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı sonuçla-

rına göre kabul edilir.

d) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin Üniversiteye

kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal

İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre

ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılır.

Eğitim-öğretim

MADDE 31 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim-öğ-

retim yapılır. Üniversitede yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalara

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sosyal hizmetler

MADDE 32 – (1) Üniversite, sosyal hizmetler alanında 2547 sayılı Kanunun 47 nci

maddesi hükümlerine göre faaliyetler düzenler.

Gelir kaynakları

MADDE 33 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

c) Üniversitenin yatırımlarından elde edilecek gelirler,

ç) Üniversite yayınlarından elde edilecek gelirler,

d) Araştırma ve geliştirme projeleri, danışmanlık ve benzeri hizmetlerden elde edilecek

gelirler,

e) Öğrencilerden alınacak ücretler,

f) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

g) Bağış, vasiyetler ve diğer gelirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurum-

ları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Mütevelli Heyet,

Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Selahaddin Eyyubi Üniversitesinden:

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim, öğ-

retim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

c) Anabilim/Ana Sanat Dalı: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı enstitülerdeki li-

sansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölümleri,

ç) Anabilim/Ana Sanat Dalı Başkanı: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı enstitü-

lerdeki lisansüstü eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,

d) Enstitü: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan

enstitüleri,

e) Enstitü Kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü ku-

rulunu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün

enstitü yönetim kurulunu,

g) İngilizce Hazırlık Programı: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Hazırlık Bölümünde

yürütülen İngilizce hazırlık programlarını,

ğ) Müdür: İlgili enstitü müdürünü/müdürlüğünü,

h) Mütevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rektör/Rektörlük: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

i) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

k) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesini,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 4 – (1) Her program için öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları ilgili ana-

bilim/ana sanat dalları tarafından belirlenerek müdürlüğe teklif edilir. Kontenjanlar, başvuru
koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru tarihleri, istenilen belgeler, değerlendirme
kriterleri ve diğer hususlar enstitü kurulunda görüşülerek karara bağlanmak üzere Senatoya
sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru
koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler ve
diğer hususlar yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuruların değerlen-
dirilmesi ile ilgili tüm işlemler, müdürlük tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili başvurular aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yüksek lisans programlarına başvuruda; adayların en az dört yıllık yurtiçi bir fakül-

teden/yüksekokuldan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte
veya yüksekokuldan veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları, tezli yüksek lisans
programlarına başvurularda ALES’ten enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 55 stan-
dart puan almış olmaları gerekir. ALES dışında benzer uluslararası geçerliliği bulunan sınav
puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu-
nun belirlediği denklikler esas alınır. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde,
ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve giriş sınavı/mülakat sonucu da değer-
lendirilebilir. Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan is-
tenen referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-
lararası standart sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, tezli
yüksek lisans programlarında ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı, ilgili ilanda belirtilir. İlgili enstitü, yalnız ALES puanı ile de tezli
yüksek lisans programına öğrenci kabul edebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan
başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer bel-
geler ilanda ayrıca belirtilir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)
ve Graduate Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen
adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır.
Üniversitelerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir yüksek lisans programına hangi lisans
programlarından mezun olanların başvurabileceği, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato ta-
rafından belirlenir.

b) 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 Fa-
külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yet-
kisine sahip olmaları ve ALES’ten enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 55, lisans
diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puan almış olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans
eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bu-
lunan ve 55 standart puana sahip olanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. ALES dışında
benzer uluslararası geçerliliği bulunan sınav puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların
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başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır. Li-
sans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,0
üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğ-
renci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması
ve giriş sınavı/mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
başvuru için adaylardan istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten
kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bil-
gisi gerektiği, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı, ilanda belirtilir. İlgili enstitü, ilanda belirtilmek şartıyla, yalnız ALES puanı
ile de öğrenci kabul edebilir.

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

sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlar haricinde,

ALES’ten enstitü kurulunca belirlenen puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuran-

lardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü tarafından belirlenecek ALES

standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvu-

ranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,0 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana

sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olan-

ların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen referans mek-

tubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sı-

navlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ALES puanının %50'den

az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilanda belirtilir. İlgili ens-

titü, ilanda belirtilmek şartıyla, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak Güzel

Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan tıp fakülteleri

mezunlarının, lisans diplomasına sahip olmaları ve TUS’dan en az 50 Temel Tıp Puanı veya

ALES sayısal kısmından en az 55 standart puanı almış olmaları; tıp fakültesi mezunu olma-

yanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının

lisans derecesine ve ALES’ten en az sayısal 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel

Tıp Puanı; TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik

Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES

puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve giriş sınavı/mülakat

sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan

istenen referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası

standart sınavlar ve benzeri belgeler, hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Temel Tıp

Puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-

meye alınacağı, ilanda belirtilir. İlgili enstitü, yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de

öğrenci kabul edebilir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü eğitim programlarına kabulü ilgili mevzuat

hükümlerine göre yapılır.
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e) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan
veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
gerekir.

f) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların başka bir yabancı dilden başarı bel-
gesi ibraz etmesi gerekir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları,
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olan doktora adayları,
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde yer

alan esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında her öğrencinin alması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü

programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar hakkında, 22/5/2014 tarihli
ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisans ve Önli-
sans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri program kapsa-
mında almış oldukları dersleri en az CB ile geçmiş olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile
başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora/sanatta yeterlik öğrencileri program
kapsamında almış oldukları dersleri en az CB ile geçmiş olmak ve en az 3,00 akademik orta-
lama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
müdürünün onayı ile lisansüstü derse özel öğrenci olarak kabul edilir. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-

dadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü

programına girmeyi başaran özel öğrencilerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başka-

nının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.

Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü program mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alına-

bilir.

(3) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir. Özel

öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim/ana sanat dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan ba-

şarılı bir öğrenci önceki yükseköğretim kurumundaki genel not ortalamasının en az 3,00 olması

koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları, ilgili enstitü

anabilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belir-

lenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan

başvurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim

kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve

kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-

kanlığınca önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hüküm-

lerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Yatay

geçişler enstitü yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlıdır. Öğrenci ek dersleri

öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda

doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak

zorundadır.

Derslerin açılması, programlara ve derslere kayıt

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesin-

leşmesi için, akademik takvimde belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurarak kayıtlarını

yaptırmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ile her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin

olması gerektiğine ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu

tarafından karar verilir. Yaz okulunda açılacak dersler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uy-

gulanır.

(3) Yüksek lisans programlarında her dönem en az iki derse kayıt yaptırmak gerekir.

(4) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine

dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim

programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim

yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının

yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan

öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
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Ücretler

MADDE 10 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Lisansüstü öğrencilerinden

Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda eğitim ve öğretim ücreti alınır.

(2) Öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Yaz okuluna ilişkin öğrenim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından ayrıca tespit edilir.

(4) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı

oldukları yarıyıl ya da yarıyıllarda Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli

Heyet tarafından belirlenen esaslara göre ücret öderler.

(5) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olamayan ve öğrencilik hakkı

devam eden lisansüstü öğrencileri, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet

tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti öderler.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 11 – (1) Bir eğitim ve öğretim yılı en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Li-

sansüstü dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dö-

nemiyle ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir.

(2) Her yarıyılın başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Senato tarafından be-

lirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(3) Resmi tatil günlerinde eğitim ve öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde

eğitim-öğretim faaliyetleri ve sınavlar, enstitü yönetim kurulu kararıyla cumartesi ve pazar

günleri de yapılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme, Notlara İtiraz, Not Ortalamaları, Ders Saydırma ve

Yüksek Lisans Programları 

Derslerin kredi değeri, AKTS, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının

toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan

öğrenim faaliyetlerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yü-

küne dayanan kredi sistemidir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ilgili anabilim/ana sanat

dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile be-

lirlenir.

(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-

renciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zo-

rundadır. Bir yarıyıl içinde en az bir başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine

göre bu; sınav, ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde ola-

bilir. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen

başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:
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Harf Notu 4’lük Not Sistemi 100’lük Not Sistemi
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
FF 0,00 0-69

(4) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC olması gerekir.
(5) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) E/I: Eksik (Incomplete).
b) BR/S: Başarılı (Satisfactory).
c) YS/U: Yetersiz (Unsatisfactory).
ç) T/T: Transfer (Transfer).
d) G/P: Gelişmekte (Progressing).
e) DS/NA: Devamsız (Not Attended).
(6) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:
a) E/I: Dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders

için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E/I
notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir
not almak zorundadır. Aksi halde E/I notu kendiliğinden FF haline gelir. Uzun süreli rapora
bağlı bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayıyla E/I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar
uzatılabilir.

b) BR/S: Öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere
verilir.

c) YS/U: Kredisiz derslerde, tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.
ç) T: Üniversite dışından geçiş yapan veya bir değişim programına katılan öğrencilere,

daha önce almış oldukları ve eşdeğerliği anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.

d) G/P: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
e) DS/NA: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülük-

lerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DS/NA notu, not ortalaması
hesaplamasında FF notu işlemi görür.

Notlara itiraz
MADDE 13 – (1) Dönem sonunda ders notları Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Baş-

kanlığı tarafından ilan edildikten sonra öğrencinin bir hafta içinde başvurusu üzerine maddi
hata tespit edilmesi halinde, düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının onayı ile bağlı olduğu
anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt
süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. 

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 14 – (1) Zorunlu bir dersten FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak FF alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü
yönetim kurulu, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının olumlu görüşünü alarak, zorunlu
dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir. Aynı şekilde,
seçimlik bir dersten FF notu alan öğrenci de bu dersin yerine kredi saatini karşılayan başka bir
dersi alabilir.
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(2) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, FF notunun yerine geçer,
ancak FF notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları
MADDE 15 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o

derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri topla-
mına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra
iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak hesaplanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması
ile hesaplanan nota genel not ortalaması denir. Ancak, genel not ortalaması hesabına sadece
öğretim programında bulunan dersler katılır.

(3) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için genel not ortalamasının yüksek lisans
programlarında en az 2,50, doktora programlarında en az 3,00 olması gerekir. Genel not orta-
lamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı
notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri
alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir. 

Ders saydırma
MADDE 16 – (1) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim programın-

dan ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, dersini aldığı tarihten itibaren
iki yıl geçmemiş olmak şartıyla anabilim/ana sanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile belirlenir.

(2) Yüksek lisans programında en fazla 6 kredi, doktora programında da en fazla 6 kredi
karşılığı ders saydırılabilir.

Yüksek lisans programları
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütü-

lebilir. Bu programların hangi anabilim/ana sanat dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; en geç her öğrenim yarı-
yılının ilk haftası sonuna kadar, öğrencinin başvurusu üzerine, enstitü anabilim/ana sanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile yapılabilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.
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(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en az bir

seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalış-

ması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin en geç üçüncü ya-

rıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekir.

(3) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre bir tez danışmanı

atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlen-

dirilecek program koordinatörüne danışarak belirler.

(4) Öğrencinin alacağı derslerden en çok iki tanesi ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında

verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, enstitü kurulu tarafından

belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-

renciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Üç yıl sonunda mezun olamayan tezli yüksek lisans öğrencileri, Üniversite Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti

öderler. Bu durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

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

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder.

(4) Tez çalışmasını sürdüren öğrenciye tez danışmanı tarafından her yarıyıl sonunda

başarı notu verilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ye-

niden tez konusu önerisinde bulunması istenir.

(5) Tezli yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde

kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sa-

yılır. 

Tez danışmanı atanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.

Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin

birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tezli yüksek

lisans öğretiminde tez konusu, yüksek lisans derslerinin başarı ile tamamlanmasından sonra

en geç bir ay içerisinde danışman ve anabilim/ana sanat dalı başkanının teklifi ile enstitü yö-

netim kurulunda karara bağlanır.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-

dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki

doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

(3) Ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile tez danış-

manı başka bir üniversiteden de seçilebilir.
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Seminer dersi
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim/ana

sanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danış-
manını ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında
seminer dersine kayıt yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi
gerekir.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program
koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla
yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-
miner sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise BR/S, başarısız ise YS/U notu verilir. Başarısız olan öğrenci
seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere en az biri
Üniversite içindeki başka bir anabilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve tarihi enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya
öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen
esaslara göre öğrenim ücretini ödeme koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (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 Tezli Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz

yüksek lisans programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 30

krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem

projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-

jesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor

vermek zorundadır. İlgili senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans prog-

ramının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış

olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman ataması

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim/ana sanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-

pacak bir öğretim üyesini veya ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen

niteliklere sahip bir öğretim görevlisini enstitü yönetim kurulunun kararıyla en geç birinci ya-

rıyılın sonuna kadar belirler.

Süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğ-

renciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Üç yılsonunda mezun olamayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri, Üniversite Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini

öderler. Bu durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma

hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder.

(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen tarih-

lerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden

sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) 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.

Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                   8 Ekim 2014 – Sayı : 29139



ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 bir

krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört
adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye
kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 kredi
kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile Üniversite içinden ve dışından diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan ders-
lerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Or-
tak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa
düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre
MADDE 29 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Daha
kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, enstitü kurulunun teklifi üze-
rine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Azami sürelerini dolduran doktora öğrencileri, Üniversite Yönetim Kurulunun öne-
risi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini öderler. Bu
durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödeme koşuluyla öğrenimlerine de-
vam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.
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(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programı öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süresinden sa-
yılır. 

Tez danışmanı ataması
MADDE 30 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için
dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi,
enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en
geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı
diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt-
dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı enstitü
yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye
bildirir. Tez danışmanı değişimi, atamanın süresini izleyen son yarıyıl içinde yapılır. Süresi dı-
şında tez danışmanının değişmesi ve tez danışmanı belirlenmesine ilişkin diğer konularda ens-
titü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör ve doçentler veya yardımcı do-
çentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta
uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçi-
lebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri
gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendir-
mek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine
sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisi önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans progra-
mına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı
olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.
Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş olan öğrenci program değiş-
tiremez.

Tez izleme komitesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusuyla ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bu-
lunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 33 – (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. Tez önerisi savunmasını sü-
resi içinde yapmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme 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. Başarısız olan öğren-
ciyle ilgili tez izleme komitesi görevine devam eder. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü ku-

rulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
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(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde
bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özet-
lerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora
diploması ile diploma eki verilir. Yazım kurallarına uymayan tez iade edilerek tekrar tamam-
lanabilmesi için müdürlükçe bir aya kadar ek süre tanınır. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar
diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir, ancak, diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/ana sanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet
ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin toplam 6 krediye kadar en fazla iki adedi ilgili ana sanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Daha kısa
sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, enstitü kurulunun teklifi üzerine
Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler ile azami
süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.
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(3) Azami sürelerini dolduran sanatta yeterlik programı öğrencileri, Üniversite Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücretini

öderler. Bu durumdaki öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

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

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-

tüleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi

yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde

başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

(5) Sanatta yeterlik programı öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, öğrenim süre-

sinden sayılır.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Enstitü ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini

enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğ-

rencinin programı içinde ne zaman atanacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak danışmanın,

en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim gö-

revlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni enstitü tarafından belir-

lenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini

jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile

atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim

üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü ana sanat 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 Yönetmelik hükümlerine göre

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Sanatta yeterlik diploması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzinler

MADDE 41 – (1) Öğrencilere haklı ve geçerli nedenlerle eğitim öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmeleri halinde, enstitü yönetim kurulu

kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla dört

yarıyıl izin verilebilir. Bu durumdaki öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üze-

rine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre öğrenim ücreti ödemeleri gerekir. Öğ-

rencilerin izin alabilmeleri için azami öğrenim süresini aşmamış olmaları gerekir.

(2) Hastalık, tabii afetler, ekonomik nedenler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik te-

cilinin kaldırılması gibi öğrenci tarafından mazeret olarak beyan edilen ve enstitü yönetim ku-

rulunca uygun görülen nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğ-

rencilere ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-

dana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurması ve du-

rumunu geçerli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde enstitü

yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde ara sınavlara,

yarıyıl sonu sınavlarına, tez önerisi savunmasına, tez savunmasına giremez. Bu durumdaki öğ-

renciler için tez izleme komitesi toplanmaz.

(5) İzinli sayılan süreler, ilgili kararda belirtilmek şartıyla öğrenim süresinden sayıl-

maz.

(6) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli

uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Selahaddin Eyyubi

Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato,

Üniversite Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2014 Eylül Günsüzleri             Kılıç 

1200-18 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

8 Ekim 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29139 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/199 
KARAR NO : 2013/290 
DAVACI : K.H. 
MAĞDUR : EMRAH URUK, Ayhan oğlu, 27/11/1993 doğumlu Bozyaka Mah. 

3091 Cad. No : 91/8 Karabağlar/İZMİR 
MÜŞTEKİ : ESRA URUK, Ahmet kızı, 01/03/1969 doğumlu. Bozyaka Mah. 

3091 Cad. No : 91/8 Karabağlar/İZMİR 
SANIK : MERT KARGIN, Zafer ve Gülten oğlu, 04/03/1990 KONAK 

doğumlu, BİNGÖL, ADAKLI, YELDEĞİRMENİ mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Atıfbey Mah. Kemal Reis Caddesi No: 9/6-B 
Gaziemir/İZMİR adresinde oturur. 

SUÇ : Hırsızlık 
SUÇ YERİ : Merkez İZMİR 
SUÇ TARİHİ : 15/08/2011 Saat. 22:45 
KARAR TARİHİ : 06/06/2013 
HÜKÜM : 
Sanığın suç tarihinde mağdur Emrah Uruk’tan telefonunu internet cafede konuşmak üzere 

istediği, mağdurun da telefonunu sanığa verdiği, ancak sanığın telefon ile konuşarak internet 
cafeden gittiği, telefonun mağdura iade edilmediği, mağdurun zararının karşılanmadığı, sanığın 
her ne kadar savunmasında mağdura ait telefonu birisinden geri gönderdiğini beyan etmekte ise 
de, bu konuda herhangi bir delil olmadığı, gönderdiği şahsın açık kimlik ve adresini bildirmediği, 
bunun cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, bu nedenle savunmaya itibar edilemeyeceği 
anlaşıldığından, 

Sanığın hırsızlık suçundan eylemine uyan TCK.nun 141/1 maddesi gereğince suçun 
işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değerine nazaran sanığın takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığı lehine takdiri indirim nedeni sayılarak 
TCK’nun 62/1 Md.si uyarınca tayin edilen cezası 1/6 oranında indirilerek sanığın 10 AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK.nın değişik 231/5 Md.si gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 
BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

Yargılama sırasında sarf edilen 3 adet davetiye gideri 24,00 TL giderin sanıktan alınmasına, 
CMK.nun 272 ve 273 maddesi uyarınca bu karara karşı tarafların tebliğden itibaren 7 gün 

içinde mahkememize verilecek dilekçe ve tutanağa geçirilmek üzere katibe beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay a temyiz yoluna başvurabilecekleri açıklanarak; 

Tarafların yokluğunda, CMK.nun 33. maddesine uygun olarak karar verildi. 
 8774 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2007/726 

KARAR NO : 2011/234 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ALİ YILMAZ-Ali ve Hanife Oğ. 06.05.1947 Ayancık D.lu. 

Sinop, Ayancık, Gölköy Nüf. kayıtlı Sinanpaşa Mah. 

Ihlamurdere Cad. Çelebioğlu Sk. Muzaffer Apt. 17/3’de oturur. 

SUÇ : Kredi kartının kötüye kullanılması, değişen niteliğe göre hizmet 

nedeniyle güveni kötüye kullanma 

SUÇ TARİHİ : 14.12.2006 

EK KARAR TARİHİ : 28.02.2014 

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında TCK. 155/2, 62/1, 

51/1 Mad. uyarınca 10 Ay Hapis Cezasının Ertelenmesine 5237 sayılı kanunun 51/3 Mad. 

uyarınca 10 ay süre ile denetim altında bulundurulmasına dair gıyapta verilen Ek Karar, adresi 

belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca 

tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra 

tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK 

ÜZERE ilan olunur. 8523 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KALEM İSKELET BORUSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/125826 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : Tenteli vagon imalatında kullanılmak üzere 2 kalem 

(400 adet iskelet borusu-komple, 3200 adet iskelet 

borusu) iskelet borusu teknik şartname ve resimlere göre 

imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/10/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

22/10/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8812/1-1 
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SAF ETİL ALKOL SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Eskişehir Alkol Fabrikasında üretilecek ± % 20 toleransı satıcı opsiyonunda asgari  

% (v/v) 96 lık 6.000.000 litre denatüre edilmemiş tarımsal kökenli saf etil alkolün satış ihalesi, 

açık ihale usulüyle 06/11/2014 Perşembe günü saat 14.00’de Mithatpaşa Caddesi No: 14 

Yenişehir/ ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü binası 

6. katında yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam 

edileceğinden isteklilerin ihale günü ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 06/11/2014 Perşembe günü en geç 

saat 14.00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne vermeleri 

gerekmektedir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar, nakit veya banka teminat mektubu olabilir. 

4 - İhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir. 

5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan önce 

yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı - Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0312 458 57 57/458 57 58/Faks: 0312 458 58 15) 

mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi, KDV Dahil200,- TL. karşılığında temin de edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır. 

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, teklif mektubu 

ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi 

halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir. 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat, 

c) İmza Sirküleri, 

d) Temsil durumunda Noterden Onaylı Vekaletname (ihale tarihinden azami 1 ay önce 

düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

e) Her sayfası istekli veya kanuni vekili tarafından imzalanmış şartname örneği, 

f) İsteklinin halen faaliyette olduğunu gösterir 2014 yılında alınmış oda belgesi, 

g) Denatüre edilmemiş Etil Alkol tahsisine ilişkin T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve 

Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan izin belgesi, 

h) Kapasite Raporu 

9 - İstekliler ihaleye çıkılan alkol miktarının tamamı için teklif verebilecekleri gibi 

400.000 Litreden az olmamak üzere kısmi teklif de verebileceklerdir. 400.000 litrenin altında 

verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 - Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 8847/1-1 
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FABRİKAMIZIN ORTAK KAZAN BACASINA SÜREKLİ EMİSYON 

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın ortak kazan bacasına sürekli emisyon ölçüm sistemleri alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2014/126529 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km. Şeker 

Sk. No: 1 Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938 

c) Elektronik Posta Adresi  :  - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda, doğalgaz yakıtının yakıldığı 2 adet 

kazanın bağlı bulunduğu ortak kazan bacasında 

kurulu bulunan, Sürekli Emisyon Ölçüm 

Sisteminin, Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Sürekli 

Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği ‘ne uygun 

şekilde revizyonunun yaptırılması işidir. Revizyon 

kapsamında; gerekli cihaz ve malzemelerin 

sağlanması, montajlarının yapılması, devreye 

alınması, dokümantasyonunun hazırlanması ve 

eğitimini kapsayan, anahtar teslimi olarak mevcut 

sistemin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun 

hale getirilmesidir. 

b) Teslim Yeri  : Ereğli Şeker Fabrikası Kazan Dairesi 

c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim 

günü içinde tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a ) Yapılacağı Yer  : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati  : 20.10.2014 - 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 177,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 

tamamı için teklif verilecektir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 8854/1-1 
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KENT GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SİSTEMİ - TRAFİK ELEKTRONİK 

DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 5 YIL SÜRE İLE 

İŞLETTİRİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden: 

1. Kurulum ve işletmeye ait tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere; Gelir 

paylaşım modeli ile Çerkezköy Belediyesi ve mücavir alan sınırlarında KGYS-TEDES Komisyon 

raporunda belirtilen 9 güzergâhta yaklaşık 9598 m kazı, 9 noktada 26 sabit ve 9 adet hareketli 

kamera sistemleri, 2 adet hali hazırda bulunana kameraların taşınması, 4 noktada toplam 14 adet 

PTS, 5 noktada 10 adet kırmızı ışık ve 2 noktada 4 adet hız ihlali sistemi, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü çevre güvenlik sistemlerin kurulması ve eski KGYS merkezinin yeni Emniyet 

Müdürlüğüne taşınması ve müştemilatının kurulumu ile trafik ve can güvenliği sistemi kurulumu 

ve işletme fonksiyonlarının’’GELİR PAYLAŞIMI’’ ile kurulması ve 5 yıl süre ile işletilmesi 

yasal mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. Belediyenin gerekli görmesi halinde yeni yapılacak 

protokol ile sözleşme 5 yıl daha uzatılabilir. 

2. Söz konusu iş ile ilgili şartname; Çerkezköy Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL 

bedel karşılığında temin edilebilir. 

3. İhale, 06.11.2014 tarihinde Perşembe günü saat 15:00’de, Çerkezköy Belediyesi 

Encümeni Toplantı Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi gereği kapalı 

teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecektir. 

4. Bu işin muhammen bedeli 9.287.974,00 TL olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında 

(278.640,00) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 

5. İsteklilerin ihaleye girebilmesi için aşağıdaki belgeleri İÇ ZARF içerisinde sunmaları 

zorunludur; 

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a. Teklif mektubu, 

Teklif mektuplarında teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. 

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan 

teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

b. Geçici Teminat belgesi 

Teklif mektubunda İdareye verilecek yatırım bedeli KDV hariç olarak belirtilecektir. 

6. İsteklilerin ihaleye girebilmesi için aşağıdaki belgeleri DIŞ ZARF içerisinde sunmaları 

zorunludur; 

A. İÇ ZARF 

B. Kanuni ikametgâh belgesi, 

C. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

D. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi (2014 yıl tarihli) 

E. İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 

b. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya 

Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi 

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi 

H. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge 

İ. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge 

J. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir. 

K. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat 

mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olamaz.) 

L. Yeterlilik için aşağıdaki iş deneyim belgelerinden en az 1’ini sağlamak koşuluyla, 

ihaleye teklif verebilmek için, isteklilerden istenen iş deneyim belgeleri şunlardır: 

a. Yurtiçinde veya yurtdışında üç şehirde en az 2 adet kırmızı ışık ve hız ihlali ile 20 

noktada sabit ve hareketli kamera sistemleri(TEDES) kurulumu işi yapmış olma belgesi, 

b. İsteklinin önerdiği kırmızı ışık ve hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera cihazından 

(TEDES) yurtiçi veya yurtdışında üç şehirde son 10 yıl içerisinde en az 3 adet kurmuş ve bunların 

sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir) 

M. Geçici teminata ait belge. 

N. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

O. İsteklinin, bir ortak girişim olması halinde, teklifinde ortakların belirtildiği ortak 

girişim beyannamesini verecektir. 

Ö. Madde-8-1 ve yukarıdaki L maddesinde belirtilen toplam iki iş deneyim belgesi 

arasından en az bir iş deneyim belgesi (Dış Zarf içerisinde olması gereken tüm evraklar tam ve 

uygun olsa da, bu maddede istenen iş deneyim belgelerindeki eksiklikler veya yetersizlikler 

nedeniyle yeterlilik değerlendirmesinden uygunluk alamayan İsteklinin İç Zarfı açılmaz ve teklif 

mektubu değerlendirmeye alınmadan bu istekli ihale dışı bırakılır) 

7. Teminata ilişkin esaslar; 

Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 

7.1. Tedavüldeki Türk parası olarak, Çerkezköy Belediyesi veznesine nakden veya Çerkezköy 

Belediyesinin Vakıflar Bankası Çerkezköy Şubesinin TR470001500158007293384476 numaralı 

hesabına yatırması gerekmektedir. 

7.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı, 27’nci maddelerine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından 7 Mart 2002 tarih ve 24688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet İhale Genelgesi 

(Sıra No:2002/1)’nin 11.h. fıkrasına uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından 

düzenlenmiş limit içi Genel Müdürlükçe teyitli teminat mektupları (teminat mektubu) verilmesi 
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halinde; teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan 

ve Türkiye’de muteber bir Türk bankasınca düzenlenmiş limit dahili Genel Müdürlük teyitli 

olacaktır. 

7.3. 2002 Mali yılı Bütçe Kanununun 46. maddesine göre, 2983 sayılı kanun gereğince 

çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler ile Devlet iç 

borçlanma tahvilleri ve hazine bonoları, ihalelerde nominal değerleri üzerinden teminat olarak 

kabul edilecektir. Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise ana 

paraya tekabül eden satış değerleri esas alınacaktır. 

8. Teminatların teslim yeri: 

8.1. Bu şartnamenin 7. maddesinin 7.1. ve 7.3 fıkralarında yazılı para veya tahvilleri 

teminat olarak vermek isteyenlerin, bunları doğrudan doğruya İdarenin veznesine yatırarak alındı 

makbuzunun aslını ihale teklif dosyasına koyması zorunludur. 

8.2. 7. Maddenin 7.2. fıkrasında yazılı teminat mektuplarının doğrudan ihale teklif 

dosyasına konulması gerekmektedir. 

8.3. İdarece alınan her türlü teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz. 

9. Teminat miktarları; 

a. Geçici Teminat Miktarı muhammen bedelin en az %3’ü dür. (278.640,00 TL) 

b. Kesin teminat ihale bedelinin en az %6’sı dır. (557.279,00 TL) 

10. Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan 

alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu bir yıl süreli olacaktır. 

11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici ve kesin teminat miktarı ortaklık 

oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri 

veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

12. İhaleye iştirak edecek İstekliler tekliflerini en geç 06.11.2014 günü saat 15:00’e kadar 

Çerkezköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü evrakına vereceklerdir. 

13. İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan 

firmalar huzurunda 06.11.2014 günü saat 15.00’de açılacaktır. 

14. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunur. 

15. Söz konusu iş, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik 

ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarının takip eden 

ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı 

esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk 

hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden %60 ı geçmemek 

şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam 

edecektir. 

16. Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 

17. İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta tamamen serbesttir. 8886/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Akademik Personel İlanı 

(Doçent, Yardımcı Doçent) 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik 

yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen 

diğer koşullan taşıyan doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi 

Başkanlığına, yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların ise İlgili Fakültelere şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan 

adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

DOÇENTLER 

- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim 

ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 

adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim- 

öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

YARDIMCI DOÇENTLER: 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim 

dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan 

fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört 

takım dosya halinde ilgili fakültelere vereceklerdir. 

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara 

atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar 

çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz 

konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı 

dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca 

eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir. 

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak 

başvurular dikkate alınmayacaktır.  

- Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin 

www.erzurum.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır. 

- Müracaatlar 08/10/2014-22/10/2014 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU 

FEN 

FAKÜLTESİ 

MOLEKÜLER 

BİYOLOJİ VE 

GENETİK 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Doktorasını "Kanser Biyolojisi" 

konusunda yapmış olmak 

MÜHENDİSLİK 

VE MİMARLIK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK- 

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Bölümü Lisans mezunu olmak ve 

Doktorasını "Diyot Lazer Üretimi" 

konusunda yapmış olmak 

MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 
Doçent 1 3 

Biyomalzemeler ve Yüzey İşlemleri 

konularında çalışmalar yapmış olmak 

 8821/1-1 
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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

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ayşenur İSLAM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ana Yönetmeliği

— Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav 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


