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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulan Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan koordinatörü: Çeşitli bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu
programı yürüten kişiyi,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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b) Çocuk üniversitesi: İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik programları,
c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Genç akademi: Lise öğrencilerine yönelik programları,
d) Merkez: Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çocukların ve gençlerin bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak, ilgi duydukları bilimsel, sanatsal ve sportif alanlar hakkında güvenilir ve güncel
bilgiyi bilim insanlarından almalarını sağlamak, ilgi duydukları alanlarda öğretim programlarının ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak, çocukların ve gençlerin liderlik ve problem çözücülük özelliklerini ve düşünme yeteneklerini geliştirmek, bilim,
sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yaparak çocuklarda Üniversite kültürünün oluşturulmasını
sağlamak, çocukların çeşitli meslek alanlarıyla tanışarak kendilerine mesleklerle ilgili amaçlar
koymalarına katkıda bulunmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi
sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik (Çocuk Üniversitesi) ve
lise öğrencilerine yönelik (Genç Akademi) programları aracılığıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Çocukların ve gençlerin bilim, spor ve sanat insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek.
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü
faaliyeti düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Alan Koordinatörleri ve
Bunların Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
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b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün
görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü
aynı usulle değiştirebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının
görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi
yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını
hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
e) Alan koordinatörlerinin hazırladığı eğitim faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek,
f) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve
sonuçlandırmak,
g) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna rapor vermek,
h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine 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 yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı hakkında karar
alıp Rektörün onayına sunmak,
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d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak,
f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen
ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan üç kişi ile Üniversite
dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde görevlendirilen en az üç, en fazla altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır.
(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili
kişiler, görüşleri alınmak üzere, Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,
b) Çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak,
c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
Alan koordinatörleri ve görevleri
MADDE 14 – (1) Alan koordinatörü; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Alan koordinatörünün görevi; sorumlusu olduğu alanda Merkezde yürütülecek programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların ve gençlerin seçim
ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirleyerek Merkez yönetimine
sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını, olanak ve ihtiyaçlarını saptamak,
onaylanan programı çocukların ve gençlerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri alarak
yürütmek ve ilgili görevin tamamlanmasından sonra hazırlanan raporu Müdürlüğe sunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Karabük Üniversitesinden:
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları
üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,
b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek
her türlü çalışmayı,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,
d) Merkez: Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
g) Sorumlu Yönetici: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde belirtilen veteriner hekimi,
ğ) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
h) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,
ı) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel
girişimleri,
i) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
j) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı, Organları ve Görevleri
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede deney hayvanları üzerinde yürütülecek
her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve
hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli alt yapının oluşturulması, deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri için uygun
özellikte deney hayvanı yetiştirilmesi ve bakımlarının yapılması, yürütülecek deneysel çalışmalar için alet, ekipman ve ortam sağlanması, uygulamaların etik kurallar çerçevesinde ve hayvan refahını ön planda tutan bir ortamda yürütülmesidir.
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Sorumlu Yönetici,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan, tam gün çalışan ve hayvan deneyleri konusunda deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı
şekilde görevden alınabilir. Süresi dolan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan Müdürün
yerine Rektör tarafından yenisi görevlendirilir.
(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.
(3) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamadığı durumlarda, üç ay içinde
yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör; yeni Müdür görevlendirilene kadar öğretim üyeleri arasından birini, Müdür olarak görevlendirebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin
yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.
ç) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun
şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak.
d) Araştırmacıların Merkez imkanlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
e) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında o yıla ait eğitim, araştırma, yatırım, gelir ve harcama faaliyetlerini içeren yıl sonu kurumsal faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.
f) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren yıl sonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.
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g) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,
ideal çalışma ortamının sağlanması, Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların
karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
ğ) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek, deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür,
dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve/veya yayımlatmak.
h) Üniversitenin hayvan deneyleri etik kurulu ile işbirliğini yürütmek.
ı) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik
atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.
i) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek.
j) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 9 – (1) Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı
tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.
(3) Müdür yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde
Müdüre vekalet eder.
Sorumlu Yönetici
MADDE 10 – (1) Sorumlu Yöneticinin görevleri şunlardır:
a) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun
şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak.
b) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,
ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin her türlü gereksiniminin (personel, araç, gereç,
deney hayvanı gibi) belirlenmesi ve bunların karşılanması için Yönetim Kuruluna bildirimde
bulunmak.
c) Araştırıcının hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak,
eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
ç) İstendiğinde, Merkezin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında
Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve toplanması için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
e) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların
ve Merkez bünyesinde yürütülen tüm proje kayıtlarını tutmak ve saklamak.
f) Deney hayvanlarının pedigri kayıtlarının tutulmasını sağlamak, bakım ve beslenme
talimatlarını hazırlanmak.
g) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik
atıkların imhasını sağlamak.
ğ) Araştırma birimindeki hayvanların tesise kabulü, bakımı, beslenmesi, üretilmesi,
sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tedavisi ve yapılan araştırmaların veteriner hekimlik
yönünden uygun olmasını sağlamak.
h) Üretim tesisinden gelen deney hayvanlarının her türlü işlemlerinin takibi ve rapor
defterine kayıtlarını yapmak.
ı) Denetim defterini muhafaza etmek ve Bakanlık tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri
istenildiği takdirde ilgililere ve Yönetim Kuruluna sunmak.
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i) Bireysel havalandırmalı kafes ünitesinde bulunan deney hayvanlarının bakım ve beslenmelerini, kafeslerinin ve diğer ekipmanların temizlik, dezenfeksiyon ve gerektiğinde sterilizasyonunu yaptırmak ve denetlemek.
j) Cerrahi sonrası takibe alınan deney hayvanlarının takip süresince kontrollerini, ilaçların düzenli verilmesini sağlamak ve uygulamasını yaptırmak.
k) Merkeze ait ek laboratuvar birimlerinin kontrolünü ve isleyişini sağlamak.
l) Merkez çalışanlarının nöbet çizelgesini, izin takiplerini yapmak ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.
(2) Sorumlu Yönetici bu Yönetmelik dışında kalan iş ve işlemlerde Müdüre karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, müdür yardımcıları ile
Tıp Fakültesinden üç ve Fen Fakültesinden bir öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından
üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.
(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, Merkezle ilgili olarak bütçe önerisi hazırlamak, Merkezin idari
ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek,
b) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait
esasları, Merkezce sunulacak her türlü hizmetin bedelini belirlemek, gelir ve giderin dağılış
ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,
c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
d) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kastamonu Üniversitesinden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde
yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl (güz veya bahar
dönemi), yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını veya YÖK tarafından kabul edilen lisansüstü giriş sınavlarını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde
yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,
ç) Enstitü: Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
d) EABD/EASD: Enstitü ana bilim dalını/enstitü ana sanat dalını,
e) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin kayıtlı olduğu
EABD/EASD’den öğretim elemanını,
ğ) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve EABD/EASD’nin önerisi üzerine EYK tarafından atanan kurum dışındaki öğretim üyesini,
h) Proje Yürütücüsü: Enstitüde kayıtlı öğrencinin enstitü kapsamında yürüttüğü projelerde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin
kayıtlı olduğu EABD/EASD’den öğretim elemanını,
ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak 15 AKTS’lik
proje çalışmasını,
i) Lisansüstü ikinci öğretim programı: YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak
yapılan öğretim programını,
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j) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,
k) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli 7,5 AKTS’lik dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve
uygulamalarını,
l) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarında, EABD/EASD’nin
önerdiği EYK’nın onayladığı öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla yürütülen programı,
m) Tez: En az 24 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile
sanatta yeterlik eserini,
n) Tez İzleme Komitesi (TİK): EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nin belirlediği ve doktora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,
o) TÖMER: Türkçe ve yabancı dil eğitim uygulama ve araştırma merkezlerini,
ö) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü
öğrencisine verdiği 6 AKTS’lik dersi,
p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan 7,5 AKTS’lik çalışmayı,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavlarını,
s) Lisansüstü ders: Enstitü EABD/EASD açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derslerini,
ş) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,
t) KÜ: Kastamonu Üniversitesini,
u) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,
ü) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar
Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı
MADDE 5 – (1) Enstitülerde ihtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun
kararı ile dersler farklı dillerde verilebilir.
(2) Enstitüler; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK’ün
onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak
usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Program ve/veya yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı, YÖK’ün belirlemiş olduğu
lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak şartıyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK’ün ilgili kurul kararları çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senato tarafından kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılabilir.
(2) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders(ler), ilgili EABD/EASD kararı, EK’nin
uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçekleşir.
(3) EABD/EASD’de ders(ler)i yürütecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili EABD/EASD kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ile YÖK’ün ilgili kurul kararları
dikkate alınarak gerçekleşir.
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(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde ders(ler) sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar, 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.
(5) Enstitülerde, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle
ders açılamaz.
Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Her tür program için kontenjan ve başvuru şartları, ilgili EABD/EASD
başkanlığının teklifi, EK kararı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları ilgili
EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.
(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
(3) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar, Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru şartları,
gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES puanı istenmez. Başvuru için öğrencinin ilgili alanda veya EABD/EASD önerisiyle EYK’nin belirlediği alanda lisans diplomasına ve gerekli şartlara sahip olması gerekir.
Bilim, sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği en az 5 (beş) öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen 3 (üç)
asil 2 (iki) yedek üyeden oluşur.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dışındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programı Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat
hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş
ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
(2) Özel öğrenciler bu Yönetmenlikte geçen ilgili hükümlere tabidir.
Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat
hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,
güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt
yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek
lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders EYK’nin teklifiyle Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders
muafiyeti, farklı üniversiteden, enstitüden ders alma
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders(ler)in
açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders
alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre
yürütülür.
Danışman, proje danışmanı belirleme, ikinci danışman atama, danışman, proje
danışmanı değişikliği
MADDE 16 – (1) Danışman/proje danışmanı belirleme, ikinci danışman atama ve danışman/proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar, ilgili YÖK kararları ve Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Tez, seminer, proje çalışması, yazım dili
MADDE 17 – (1) Tez/seminer/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitüler
tarafından hazırlanan ve EK tarafından onaylanan tez/seminer/proje yazım kılavuzunda belirtilir. Tezler, Türkçe veya İngilizce yazılır. Gerekli görülen hâllerde ilgili EABD/EASD’nin önerisi, EK ve Senatonun onayı ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.
Değerlendirme
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim
elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla
ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Puan Karşılığı
Başarı Notu Kat Sayı Karşılığı
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
80-84
CB
2,50
75-79
CC
2,00
65-74
DC
1,50
58-64
DD
1,00
50-57
FF
0,00
49 ve altı
MU
--GR
0,00
0.00
D
0,00
0.00
(2) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (devamsız) notu verilir. (D)
notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte
olan öğrencilere başarılı S (süren), başarılı olup bitirmişse B (başarılı), başarısız olup kalmışsa
K (kaldı) notu verilir (Doktora eğitiminde bu değerlendirme, tez izleme komitesi raporlarına,
yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır.). Ayrıca, uzmanlık
alan dersleri ve seminerler de B (başarılı) veya başarısız olup kalmışsa K (kaldı) olarak değerlendirilir. Sınava girmeyen öğrenciler not belgelerinde GR (sınava girmedi) olarak belirtilir.
Uzmanlık alan derslerine ve seminerlere ait (D) ve (B) notları genel not ortalamalarına katılmaz
ve bu harf notları, yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde sırası ile NA (notapplicable), SA
(satisfactory) olarak yazılır. Bir dersten muaf olma durumunda MU (muaf) kullanılır.
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(3) Sınavların değerlendirilmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılacaksa Enstitü Kurulunca belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.
(4) Ölçme (sınav sonuç listeleri) belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri (sınav evrakları) ise, EABD/EASD başkanlıkları tarafından iki yıl süreyle
saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili EABD/EASD başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha
edilir.
Genel ağırlıklı not ortalaması ve notların yükseltilmesi
MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu
katsayısının AKTS’si ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS’ye bölünmesi yolu
ile bulunacak değerdir.
(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4
ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.
(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.
(4) Uzmanlık Alan Dersi/Dönem Projesi ve Tez çalışması başarı notu ile değerlendirilmez ve not ortalamasına katılmaz.
Kayıt silme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir ve
ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) 18/8/1985 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması.
(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma
yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.
Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS’den az olmamak şartıyla,
EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması ve
tez çalışmasından oluşur.
(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve 1. dönemde verilmez.
(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(4) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için
ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar
veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az
olamaz.
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Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez
çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.
(2) Azami süre sonunda AKTS yükünü tamamlayamayan, uzmanlık alan dersi ve tez
savunma sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya
tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 26 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS’yi tamamladıktan sonra
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD Kurulu kararı
ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.
(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD Kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve intihal raporu sunmak,
b) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak,
şartlarını yerine getirmelidir.
Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Yüksek lisans
tez savunma jürileri, YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak en az 3 (üç) veya 5 (beş)
öğretim üyesinden oluşur.
b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç kurum içinden üç, kurum dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim
üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.
c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman
hariç kurum içinden dört, kurum dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.
ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.
(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
7 (yedi) gün, en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK
tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi
ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.
c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.
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ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar
danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye tutanakla bildirilir.
e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine
getirilmiş 4 (dört) adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si,
ilgili enstitünün ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye
teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.
f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç
ay süre tanınır. Öğrenci yeniden gireceği tez savunma sınavı için en geç yedi gün önce düzeltme
kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
veya savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD
başkanlığından EABD/EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı
ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu
belirler.
ğ) Tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız sayılan
öğrenci ile ilgili EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK
kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez
konusunu belirler.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki
ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet
kopyasını, nihai intihal raporu ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim edip tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda
bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Ders ve AKTS yükü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS’den az olmamak şartıyla,
EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile proje çalışmasından
oluşur.
(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı
için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Sayfa : 16

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

Başarı denetlemesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den
az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi yeterlik sınavına giremez. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.
Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı
yarıyıldır. Ancak öğrenci; üçüncü yarıyılda AKTS yükünü tamamlamak, proje ve yeterlik sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.
(2) Azami süre sonunda AKTS yükünü tamamlayamayan, proje ve yeterlik sınavından
başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek şartıyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hakkı
verilerek öğrencilik statüsü devam eder.
Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı
yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde danışmanının onayladığı proje konusunu
EABD/EASD aracılığıyla enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje yeterlik sınavının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken 3 (üç)’üncü yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.
(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, eğitim ve öğretim yılı içerisinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.
(3) Öğrenci AKTS yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde proje yeterlik sınavına
girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.
Proje savunma sınavı
MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.
b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri tarafından proje savunma sınavını
izleyen üç gün içinde EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD
başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama
işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje
savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet
proje CD’sini ve ilgili belgeleri enstitüye teslim eder. Aksi hâlde mezuniyet işlemleri yapılmaz.
Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç
MADDE 38 – (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 kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Ders ve kredi yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı; 90 (doksan) AKTS’den az olmamak şartıyla,
EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer ve tez süresince alınacak uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez önerisi ile tez çalışmasından oluşur.
(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 (kırk beş) AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve
değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(4) Öğrenci, danışmanın görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer EABD’lerden ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
lisansüstü derslerden de ders seçebilir.
Başarı denetlemesi
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz.
Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programını tamamlamak için asgari ve azami süreler
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğine göre belirlenir.
Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Derslerini başarı
ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları zamanı enstitüler tarafından belirlenir.
(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, enstitüler tarafından belirtilen tarihlerde
yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar.
(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından YÖK’ün ilgili kararları dikkate alınarak önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik öğretim üyesi (yeterlik sınav jürisi)
tarafından yapılır.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan
başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 (yüz) üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan almış
olmak gerekir.
(5) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız
sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere
her iki sınavı da tekrarlanır.
(6) Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde EABD aracılığıyla ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.
(7) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden
başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS değerinde daha
ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik
sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

Sayfa : 18

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

(8) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına
katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine
EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü
ders verilmez.
Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,
ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka
biri ilgili EABD içinden ve biri üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından
olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur.
(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden tez izleme sınavları bu komite tarafından
yapılır. Öğrencinin ikinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman dilerse TİK toplantılarına katılabilir.
(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli
önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce TİK üyelerine dağıtır.
(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi
gün önce enstitüye danışmanı tarafından EABD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.
(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.
(5) Tez önerisi savunma sınavından başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde, danışman değişikliği yapılan öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.
(6) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, danışman tarafından EABD aracılığıyla sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.
(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile yeni bir danışman ve/veya TİK atanır.
Tez izleme sınavları
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, altışar ay aralıklarla yılda
iki kez toplanır.
(2) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce TİK üyelerine verilmek
üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o güne kadar yapılan çalışmaların özeti ve
bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
EABD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir ve izleme raporu onanır.
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(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte
sınava girmeyen veya enstitüye yedi gün içinde TİK tarafından onanmış raporu sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.
(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı
talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya TİK atanır.
(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve EABD aracılığıyla enstitüye sunar. TİK üyelerinin imzalarını
taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma
sınavına girer.
(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya TİK değişen veya TİK tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı
olmak zorundadır.
Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve intihal raporu
sunmak,
b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın şartlarını sağlamak
zorundadır.
Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin
TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim
üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.
Jüri oluşturulmasında ayrıca YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınır.
b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda ilgili EABD başkanlığı enstitüye, 3 (üç)’ü
öğrencinin TİK’i sabit olmak üzere, üniversite içinden 3 (üç), farklı bir yükseköğretim kurumundan 3 (üç) olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerilir.
c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek
üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, 3 (üç)’ü öğrencinin tez izleme komitesi ve ikinci danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere üniversite içinden 3 (üç), farklı yükseköğretim
kurumundan 3 (üç) olmak üzere toplam 10 (on) öğretim üyesi ismi önerir.
ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.
d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan ve intihal raporu olmayan tezlerin
EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.
(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
15 (on beş) gün, en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak
bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.
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c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek ilgili EABD tarafından
ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.
ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman
öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili EABD aracılığıyla
enstitüye teslim edilir.
e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç 15 (on beş) gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
f) Tez savunma sınavına katılmayan veya düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre
içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.
g) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.
Doktora diploması
MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden 1
(bir) ay içerisinde, tezinin 7 (yedi) adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş
7 (yedi) adet kopyasını, nihai intihal raporunu ve enstitü ve YÖK tarafından istenen diğer belge
ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.
(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD adı bulunur. Ayrıca
diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile
birlikte almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması
Amaç
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma
yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi
olmasıdır. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan
sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların;
sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen
bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
Ders ve kredi yükü
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı; 90 (doksan) AKTS’den az olmamak şartıyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.
(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 (kırk beş) AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve
değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.
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Başarı denetlemesi
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için
ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz.
Süre
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için asgari ve azami süreler
Yükseköğretim Kurulunun yürürlükteki lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine ve YÖK’ün
ilgili kararlarına göre belirlenir.
Yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik
çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Derslerini
başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları zamanı enstitüler tarafından belirlenir.
(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, enstitüler tarafından belirtilen tarihlerde
yeterlik sınavı başvurularını ilgili enstitüye yapar.
(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından YÖK’ün ilgili kararları dikkate alınarak önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik öğretim üyesi tarafından yapılır.
(4) Yeterlik sınavı, ilgili sanat dallarının özeliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı
olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.
(5) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından
başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.
(6) Sanatta yeterlik jürisi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarındaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS’lik ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar sanatta yeterlik
sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.
(8) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde sanatta yeterlik sınavına
katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine
EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü
ders verilmez.
Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,
ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir TİK oluşturulur.
(2) TİK, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka
ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.
(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Öğrencinin ikinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman komite toplantılarına
katılabilir.
(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli
önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur.
(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 (on beş)
gün önce komite üyelerine dağıtır.
(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden 7 (yedi)
gün önce enstitüye danışmanı tarafından EASD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.
(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.
(5) Tez önerisi savunma sınavından başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde, danışman değişikliği yapılan öğrenci ise, en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.
(6) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından EASD aracılığıyla sınavı izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.
(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.
Tez izleme sınavları
MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi altışar ay
aralıklarla yılda iki kez toplanır.
(2) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
EASD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.
(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız
sayılır.
(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı
talebi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme
komitesi atanır.
(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve EASD aracılığıyla enstitüye sunar. TİK üyelerinin imzalarını
taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma
sınavına girer.
(8) Başarısızlıktan dolayı danışman ve/veya Tez İzleme Komitesi değişen veya Tez İzleme Komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
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Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve intihal raporu
sunmak,
b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını sağlamak
zorundadır.
Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 58 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin
tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur.
Jüri oluşturulmasında ayrıca YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınır.
b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye Üniversite içinden
üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerir.
c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini
belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ikinci
danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden 3 (üç), farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.
ç) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.
d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan ve intihal raporu olmayan tezlerin
EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.
(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
15 (on beş) gün, en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK
tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.
c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, EASD tarafından ilan
edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.
ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman
öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı EASD aracılığıyla
ilgili enstitüye teslim edilir.
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e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç 15 (on beş) gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.
f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
veya savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.
g) Tez savunma sınavına katılmayan veya düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre
içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.
ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına alınır.
Sanatta yeterlik diploması
MADDE 59 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki
ay içerisinde, tezinin yedi adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş yedi adet
kopyasını, nihai intihal raporunu ve enstitü ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.
(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EASD adı bulunur.
Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma
ile birlikte almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat
MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından
yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya sonra yazılı bildirimle değiştirilen
posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.
Yayın yasağı
MADDE 61 – (1) Enstitüde yapılan çalışma ve faaliyetler, Enstitü Müdürlüğünün yazılı
onayı olmaksızın kısmen veya tamamen yayımlanamaz, açıklanamaz.
(2) Enstitüde yapılan çalışma ve faaliyetlerden üretilecek makalenin, bildiri ve benzeri
yayınların içerisinde, ilgili çalışma ve faaliyetlerden üretildiği belirtilir.
Telif ücreti
MADDE 62 – (1) Enstitüde yapılan çalışma ve faaliyetlerin kısmen veya tamamen
Enstitüce yayımlanması halinde telif ücreti ödenmez.
Engelli öğrenciler
MADDE 63 – (1) Sağlık raporuyla engellilik durumunu ve derecesi kanıtlanmış olan
öğrenci, engeli nedeniyle almış olduğu bir dersin ödevlerini gerçekleştirmekte güçlük çekmesi
halinde, danışmanının ve aldığı dersin öğretim elemanının önerisi EABD/EASD’nin onayıyla
ilgili güçlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli her tür değişiklikler/düzenlemeler yapılarak
öğrencinin dersi alması sağlanır. Aksi durumlarda engelli öğrenci alınan derse eşdeğer nitelikte
bir başka ders alır.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 65 – (1) 28/11/2011 tarihli ve 28126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/12/2010 tarihli ve 27776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “(SAÜTEM)” ibaresi “(Sakarya TÖMER)” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki
“kurslar açmak,” ibaresi “kurslar, sertifika programları açmak,” şeklinde değiştirilmiş, aynı
fıkranın (ı) bendinin sonundaki “.” işareti “,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (i) ve
(j) bentleri eklenmiştir.
“i) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi, günümüz Türk Lehçeleri ile ilgili kurslar
açmak,
j) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma
ve toplantıları (Kongre - sempozyum - çalıştay - fuar vb.) yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki
“bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite
öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/12/2010

27776
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BARIŞ ÇALIŞMALARI VE UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve
Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık
Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SÜBÇAUM): Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi ve sosyo-kültürel alanlarda akademik seviyede gerçekleştireceği uyuşmazlık yönetimi araştırmalarıyla başta Türkiye
olmak üzere tüm dünyada barışı hakim kılmaya yönelik çalışmalar yapmak, uyuşmazlık çözümleri çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak ve barış konusunda çalışanlar için bir
platform oluşturarak aralarında dayanışmayı sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.
b) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal veya uluslararası nitelikte gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar çıkarmak.
c) Uyuşmazlık yönetimi, medya ve çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu yetişkin ve sivil eğitim programlarına dâhil etmek amacıyla program, müfredat,
proje ve eğitim materyalleri geliştirmek.
ç) Uyuşmazlık yönetimi alanında ulusal ve uluslararası siyasi, iktisadi, tarihi, sosyo-kültürel, insan hakları ve insancıl hukuki açılardan akademik araştırma ve faaliyetlerde bulunmak.
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d) Uyuşmazlık çözümüne yönelik yaklaşım ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tek
başına ya da yurt içinden ve yurt dışından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler veya kişiler ile birlikte ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.
e) Uyuşmazlık yönetimi, insan hakları ve barış eğitimi konusunda kurs, seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemek.
f) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere
ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.
g) Diğer merkezler ve dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla
ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak.
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
h) Yurt dışında faaliyet gösteren konuyla ilgili kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla
proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
ı) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı ve barış çalışmaları alanında uzman öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli
olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını
Müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği
görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
e) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor
düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil yedi öğretim elemanından oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından
hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
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(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
b) 6 ncı maddede belirtilen faaliyetler sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve
benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları
oluşturmak.
d) Merkezin bünyesinde icra edilecek faaliyetlerde görevlendirileceklere ilişkin esasları
belirlemek.
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen Üniversiteden, istekleri halinde diğer üniversitelerden, sivil toplum kuruluşu üyelerinden ve konuyla ilgili kişilerden üç yıllığına oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu
yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü
toplantıya çağırabilir.
(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTISUYU
VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 ‒ 18/3/2002 tarihli ve 24699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 ‒ Merkez Müdürü, merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan
öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten
Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak
üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir.”
MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
20 Nisan 2015
PAZARTESİ
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/664
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Yusuf ve Radiye oğlu 1978 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HASSUN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 19/02/2015 tarih ve 2014/664 esas, 2015/185 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş
olunacağı tebliğ olunur.
2522

—————

Esas No: 2014/698
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamsa ve Messe kızı 1985 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan SİHAM HAMMADA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 17/02/2015 tarih ve 2014/698 esas, 2015/163 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş
olunacağı tebliğ olunur.
2523

—————



Esas No: 2015/52
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Cinnen oğlu 1996 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan MUHAMMED BERRİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 19/02/2015 tarih ve 2015/52 esas, 2015/181 karar sayılı
ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK’ un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş
olunacağı tebliğ olunur.
2524
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
12.000 TON KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/40092
1 - İdarenin
a) Adresi
: Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159
ERZİNCAN
b) Telefon - Faks Numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67
c) Elektronik Posta Adresi : erzincanseker@turkseker.gov.tr.
2 - İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 12.000 Ton Kireçtaşı Alımı.
b) Tarihi - Saati
: 12/05/2015 Salı günü saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (İdari şartnamede belirtilmiştir.)
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
4.2.2. İş deneyim belgeleri: İhale konusu işe ve benzer işlerdeki deneyimini gösteren
Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi,
4.2.3. Diğer Belgeler: Rapor; İstekli taşın fiziksel veya kimyasal olarak şeker sanayinde
kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA
dan alınmış veya Kimyasal özelliklerini gösteren T.Ş.F A.Ş - Şeker Enstitüsünden veya
Fabrikalarımız Laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek İşler:
4.3.1. Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi “veya” Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV
Dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 12/05/2015 Salı günü saat 14:00'e kadar ERZİNCAN ŞEKER FABRİKASI
HABERLEŞME SERVİSİ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, Mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir ihale
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.
10 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14 - Bu İhale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden
kanunlara tabi değildir.
3483/1-1
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1.
MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 37,52 TL ile en çok 66.140,80 TL arasında değişen;
04.05.2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,75 TL, en çok
6.614,80 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 37 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör,
Çakmak, Kulaklık, Cep telefonu, Fotoğraf makinası, Tablet PC vs.); açık artırma suretiyle,
Bahçekapı Mah. Okul Sok.No:7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 05/05/2015 tarihinde
saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye
www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05),
(06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
3616/1-1

—— • ——

1000 GR KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Rize
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.500.000 Adet 1000 gr Kamelya Çay Poşeti %20 artarazalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale
usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.05.2015 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
3442/1-1
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ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesine ait, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Karakusunlar
Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesis + Kreş kullanımında bulunan taşınmaz üzerine, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek
inşaat yaptırılacaktır.

İli

İlçesi

Ankara Çankaya

Mahallesi
Karakusunlar

Toplam
İnşaat
Keşif
Alanı Bedeli (TL)
(m2)
1.290 S.K.T. + Kreş 3.862,32 3.476.088,00

Arsa
Ada/Parsel Alanı
(m2)
26089/2

İmar
Kullanımı

1 - İşin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2014 yılı Yapı Yaklaşık
Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 3.476.088,00 TL (Üç milyon Dört yüz yetmiş altı
bin Seksen sekiz Türk Lirası)’ dır.
2 - İhale 30.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 18
Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye
Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 ANKARA
Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube
Müdürlüğü’nden 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.
4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı,
ayrı yevmiye numarası alınacaktır.
5 - İsteklilerin sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösteren dernek veya vakıf olması ya da
aynı alanlarda sosyal sorumluluk kapsamında ticari nitelikte olmayan ulusal veya uluslararası
organizasyon ve faaliyetlerde bulunmuş tüzel kişilik (Ltd. Şti, A.Ş. veya holding) olması;
İsteklinin son beş yıl içinde ilan tarihine kadar, yukarıdaki paragrafta belirtilen alanlarda
ve nitelikte en az iki uluslararası (Uluslararası Katılımlı Hariç) ve en az 25 adet ulusal çapta
faaliyette (Eğitim, Sempozyum, Seminer veya Organizasyon) bulunmuş olması; gerçek ve özel
hukuk tüzel kişilerinin bu faaliyetleri düzenleyici olarak ve sosyal sorumluluk kapsamında yapmış
olmaları ve bunu kanıtlayıcı fatura ve ilgili belgeleri sunmaları kaydı ile ihaleye katılmak için
örneğine uygun teklif mektubu ile beraber;
A - Gerçek Kişi Olması Halinde
1 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2015 yılı vizeli)
2 - Onaylı şirket tüzüğü.
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - İşin keşif bedelinin % 20’u kadar kullanılmamış nakit kredi,% 20’u kadar da banka
referans mektubu verilecektir.
5 - Son üç yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
6 - 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge.
7 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 104.282,64-TL (Yüz dört bin
İki yüz seksen iki Türk Lirası Altmış dört Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici
teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı
makbuzu verilecektir.
8 - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
B - Tüzel Kişi Olması Halinde
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1) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge.
2) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3) Onaylı şirket tüzüğü.
4) Noter tasdikli vekaletname.
5) İşin keşif bedelinin % 20’u kadar kullanılmamış nakit kredi,% 20’u kadar da banka
referans mektubu verilecektir
6) Son üç yıla ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.
7) 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair belge
8) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 104.282,64-TL (Yüz dört bin İki
yüz seksen iki Türk Lirası Altmış dört Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici teminatlar
nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı makbuzu
verilecektir.
9) Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
C - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde,
1 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin
Resmi Makamlarından İhale İlanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette
bulunduklarına dair belgenin ibrazı.
2 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul
alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.
3 - Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili
kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.
4 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 104.282,64-TL (Yüz dört bin
İki yüz seksen iki Türk Lirası Altmış dört Kuruş) Geçici teminat mektubu vermesi. (Geçici
teminatlar nakit para ise) Ankara Büyükşehir Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak alındı
makbuzu verilecektir.
5 - İşin keşif bedelinin % 20’u kadar kullanılmamış nakit kredi,% 20’u kadar da banka
referans mektubu verilecektir.
6 - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.
D - Ortak Girişim olması halinde,
Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde; yukarıda istenilen belgelerin tamamı
Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak; Teminat Mektubu, Ortak Girişim
ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.
6 - İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye
kadar ihalenin yapılacağı ENCÜMEN Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)
makbuz karşılında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir
nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
7 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı
bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek inşaat
yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
9 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (Beş Yüz) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün
önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
İlan olunur.
3571/1-1
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/45178
1 - İdarenin
a) Adresi
: MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi
Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:
139 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Hizmet Alımı,
6.000 m İstanbul - Kırklareli’nde Karotlu Linyit Sondajı,
4.000 m İstanbul - Kırklareli’nde Kırıntılı Linyit
Sondajı,
(Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)
olmak üzere toplam 10.000 m
b) Yapılacağı yer
: (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.
c) İşin süresi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine
veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 15
(on beş) takvim günü içinde, en az 3 (üç) adet Wire-Line
sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak
işe başlanacaktır. (işe başlama tarihinde üç adet makinenin
de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur).
İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi bölge
kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi)
tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 05/05/2015 - 10:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili
deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden
Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede
işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
3409/1-1
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ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Sinop-Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi
alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı ikmal yapım işi,
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin Adresi
: Özel idare İşhanı No: 55/2 Boyabat / Sinop
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Sinop Boyabat Organize Sanayi Bölgesi alanına ait
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından
müteşekkil altyapı ikmal yapım işi.
b) Yapılacağı yer
: Boyabat / Sinop
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
d) İşin süresi
: 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.
e) Keşif Bedeli (2015 B.F. ile) : 3.455.617,96 TL
f) Geçici Teminatı
: 241.893,26 TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad.
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati
: 07/05/2015 - Saat 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum
bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 7‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye
katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten
sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Sinop
Boyabat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Özel idare İşhanı No: 55/2
Boyabat / Sinop adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
3609/2-1
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MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:
TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN
AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA
MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA
BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.
ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE
TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE
DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE
TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI
TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.
MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI,
JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, KOMPRESÖR, JENERATÖR, ELEKTRİK
ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL, BENZİNLİ MOTOR,
PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI,
KARAVAN, YAĞ, DEMİR ÇELİĞE AKUPLE BETON VİNÇ AGIRLIKLARI VE BETON
MİKSER, YÜRÜYEN MERDİVEN HURDASI, PİK, DEMİR ÇELİK HALAT, SANAYİ TİPİ
ÇAMAŞIR MAKİNASI VE KURUTMALI ÜTÜ MASASI, MANGANLI VE DEMİR ÇELİK,
SONDAJ MATKAP UCU, SU TANKERİ RÖMORK YANGIN SÖNDÜRME RÖMORKU,
SONDAJ MAKİNESİ, TREN VE VAGON ŞASELERİ, SOĞUTMA KULESİ VE KURUTMA
FIRINI, DEMİR ÇELİK TEL VE MAKARALI HALAT, AYIKLANMASI EKONOMİK
OLMAYAN MALZEME VB. HURDALARI.
İHALE TARİHİ
05 MAYIS 2015
12 MAYIS 2015
20 MAYIS 2015
26 MAYIS 2015

İHALE SAATİ
14:00
14:00
14:00
14:00

İHALE YERİ
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA
MERKEZ/ANKARA

Şartnameler, Ankara MKE hurda işletmesi pazarlama ve satış müdürlüğü, Kırıkkale,
Aliağa/İzmir ve Seymen/İzmit MKE hurda müdürlüklerinden temin edilebilir.
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E
KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE
VERİLMİŞ OLACAKTIR.
Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı kamu ihale kanununda belirtilen kapsam ve şekle
uygun olacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.
Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
: 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216
ALİAĞA HUR. MD.
: 02326251120/128-129-130
KIRIKKALE HUR. MD.
: 03182242898
SEYMEN HUR. MD.
: 02623413797/124-126
3615/1-1

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Sayfa : 40

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 63

Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65

Sayfa : 66

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Sayfa : 68

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 69

Sayfa : 70

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 73

Sayfa : 74

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 93

Sayfa : 94

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

Sayfa : 96

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 97

Sayfa : 98

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 99

Sayfa : 100

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 101

Sayfa : 102

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 103

Sayfa : 104

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 105

Sayfa : 106

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 123

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Sayfa : 126

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 127

Sayfa : 128

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

20 Nisan 2015 – Sayı : 29332

HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Rize
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 60.000 Kg.
Hot - Melt Kola %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.05.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
3395/1-1

—— •• ——

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan
kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Eğitim
Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Okul öncesi eğitimi üzerine
çalışmaları olmak.

Eğitim
Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Anabilim Dalı

Yrd.
Doç. Dr.

2

3

Alanı ile ilgili çalışmaları olmak.

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi
Bölümü

Yrd.
Doç. Dr.

1

3

Endokrin bozucuların tayininde
kullanılan nanobiyosensörlerin
hazırlanması üzerine doktora
yapmış olmak.

3557/1-1
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Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Zeytinburnu Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH
sınıfından 3 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ
Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak
yapılacaktır. Yazılı sınav 31.05.2015 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da Zeytinburnu Belediyesi,
Beştelsiz Mahallesi Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
2 - SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları
taşımak,
b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış bulunmak,
ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle
ilişiği bulunmamak,
e) ÖSYM tarafından; 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 35) puan türünden 75 ve daha
yukarı puan almış olmak,
f) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış
yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.
3 - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 04 - 08 Mayıs 2015 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Zeytinburnu
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.zeytinburnu.bel.tr internet
adresinden temin edinilebilir.)
b) Yüksek öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış
örneği,
c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,
ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,
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5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 60 aday çağrılacaktır.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 kişiden fazla
olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına
alınacaktır. (60 ıncı sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması
halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.) Yazılı sınava katılabilme şartlarını
taşıyan adaylar 15.05.2015 tarihinde yukarıda belirtilen adresteki ilan panosunda ve
www.zeytinburnu.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.
6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav
yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların
29.05.2015 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne bizzat başvurarak fotoğraflı sınav giriş
belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı,
ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.
7 - SINAV KONULARI
1 - Hukuk Grubu
Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,
14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, Medeni
Hukuk Genel Esasları ve ayni haklar, Borçlar Hukuku Genel Esasları, Ticaret Hukuku Genel
Esasları, Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esasları, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, 10.12.2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, İhale Mevzuatı
Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.
2 - İktisat Grubu
İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası,
Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.
3 - Maliye Grubu
Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk
Vergi Sistemi Genel Esasları.
4 - Muhasebe Grubu
Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi.
5 - Belediye Mevzuatı Grubu
03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,
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29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat.
8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100'dür. Sınavın kazanılması için sınav
yapılan her gruptan, en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan az
olmaması şarttır. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı
kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan
gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü
sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin yukarıda belirtilen adresinde bulunan
ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur.
9 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI
Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü
sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması
yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel
nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Her aday için, giriş sınavı kurulu başkan ve üyeleri
tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü
sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.
10 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren
başlamak üzere beş iş günü içinde bir dilekçeyle şahsen Sınav Kuruluna yapılabilir.
11 - GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş
sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik
kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar
asıl ve yedek olacak şekilde Zeytinburnu Belediyesi panosunda ve web sayfasında
(www.zeytinburnu.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak
bildirim de yapılacaktır.
12 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA
Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına
atanırlar. Sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar tebliğ tarihinden itibaren
30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek
adayların ataması yapılır.
İlan olunur.

3470/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/107304

2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

121'inci Jandarma Eğitim Alay
Komutanlığı

İl/İlçe

Hatay/Serinyol
(0326) 2333666

Adresi

Serinyol-Hatay

Tel-Faks

Posta Kodu

31120

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Uğur Atay Gıda İnşaat İnşaat
Malzemeleri Kırtasiye Temizlik

Adı/Unvanı

Maddeleri İthalat İhracat Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi
Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

Adresi

Beachpark No: 207-7 Nolu Plaj
Muratpaşa-ANTALYA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

886 048 7098

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
84414
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
3457/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral
Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
29
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
30
c - Çeşitli İlânlar
130
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
135

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

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

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 50 Kr

