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BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7872
Ulus tarihi kent merkezi kapsamında bulunan bazı alanların yenileme alanı olarak kabul

edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
22/6/2015 tarihli ve 5479 sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2 nci mad-
desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN

AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık

Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve

Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin eki Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner

Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÖZEL MÜZELER VE DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Mü-
zeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Ziyaret Günleri ve
Giriş Ücreti” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş ve mevcut
fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Özel müzeler haftanın en az dört günü ziyarete açık bulundurulur. Özel müzeler kapalı
olunacak günlerle ilgili olarak denetim yönünden bağlı oldukları müzeyi bilgilendirir. İstisnai
hallerde özel müzenin ziyarete kapalılık durumu Bakanlıkça değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu

ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan
alanlar üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislerin yer,
kapasite ve benzeri niteliklerinin planlanması, kurulmalarına ilişkin usul ve esaslar, tevsi yatı-
rımlar, kapasitelerinin artırılması, modern üretim ve yönetim çerçevesinde projelerin incele-
nerek onaylanması, asgari güvenlik şartları çerçevesinde denetim ve belgelendirme ile yüzer
havuzların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu

ve ilgili mevzuatında belirtilmiş olan iç sular, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla
kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan te-
sislere uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri aksi belirtilmedikçe; tüm sanayi bölgeleri, serbest böl-
geler, balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar içerisindeki çekek
yerleri, askerî tesisler, polis tesisleri ile kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kaza-
nılan alanlar dışındaki tesisler hakkında uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu,

14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarına bakım-

onarım, tadilat ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa hizmeti veren tesisi,
b) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk

sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,
c) Gemi mühendisi: Gemi mühendisleri odasına kayıtlı mühendisi,
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ç) Gemi sanayi veritabanı programı (GSVP): Tesis ve tüm gemi ve su araçlarının inşa,
bakım-onarım, tadilat gibi mevcut ve güncel bilgilerinin girildiği istatistikî veritabanı progra-
mını,

d) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğünü,

e) İTDK (İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu): İnceleme, tespit ve denetim ama-
cıyla İdare tarafından en az üç kişinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

f) İşletme izni belgesi: Bu Yönetmelik gereği işletme izni kriterlerini yerine getiren te-
sislere verilen ek-8’deki belgeyi,

g) Kısmi işletme izni belgesi: Bu Yönetmelik gereği kısmi işletme izni kriterlerini yerine
getiren yeni tesislere verilen ek-7’deki belgeyi,

ğ) Liman başkanlığı: Tesisleri, idari sınırları içerisinde bulunduran Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı bağlısı liman başkanlığını,

h) Mevcut tesis: 13/2/2009 tarihinden önce inşa, tadilat, bakım-onarım ve çekek faali-
yeti yapıldığı belgelenen veya İdareden kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi al-
mış tesisi,

ı) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kulla-
nılan, her türlü araç ve yapıyı,

i) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net
tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli
madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişikliği,

j) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini,
k) Tesis işleticisi: Tesisi ya da yüzer havuzu işleten veya tesisi temsile yetkilendirilmiş

gerçek veya tüzel kişileri,
l) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı: Tesis alanında bulunan kızak, iskele, ambar,

depo, bina gibi üst yapıların yerlerinin gösterildiği, ek-1’de belirtilen formata uygun olarak ha-
zırlanan koordinatlı ve ölçekli planı,

m) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve ta-
dilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en
az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş tesisi,

n) Tekne imal yeri: Ahşap yat imalatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu yetmiş
beş metreye kadar ve İTDK tarafından inceleme sonucuna göre kara ve denizdeki fiziksel şart-
ların uygun bulunması halinde yüz yirmi beş metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının
inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan
teknik ve sosyal altyapılara sahip tesisi,

o) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
ö) Yüzer havuz: İçerisinde gemi inşa, tadilat, bakım-onarımın ve taşımacılıkta da kul-

lanılabilen su aracını,
p) Yüzer havuz bağlama planı: Tesiste konuşlandırılacak yüzer havuzun bağlama ele-

manları, kapasitesi, bağlama konumu ve şekli gibi hususların gösterildiği, ek-2’de belirtilen
formata uygun olarak hazırlanan koordinatlı ve ölçekli planı,

r) Yüzer havuz işletme izni belgesi: İdarece uygun görülen şekilde tesislerde konuşlan-
dırılıp çalıştırılabileceği tespit edilen yüzer havuz için verilen ek-9’daki belgeyi,

s) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve
Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, İdare adına, İdarenin belirleye-
ceği konularda ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde yetkilendirilmiş
kuruluşu,

ş) Yeni tesis: Mevcut tesis kapsamında olmayan tesisi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tesis Yeri Belirleme, Kurma, Tevsi Yatırım, Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı

Başvuruları Onay ve Değerlendirme Esasları ile Kriterler ve İzinler

Tesis yeri belirleme kriterleri
MADDE 5 – (1) Tesislerin planlanması, kurulması için gerek kamu gerekse özel veya

tüzel kişilerce yapılan müracaatlarla ilgili olarak; ek-3’ deki kriterlere göre İTDK tarafından
mahallinde yapılan inceleme sonucu bir rapor hazırlanır.

(2) İTDK tarafından hazırlanan rapor İdareye sunulur. Rapor üzerinden İdarece değer-
lendirme yapılarak tesis yerinin olumlu veya olumsuz bulunması durumunda ilgililerine bu
doğrultuda görüş bildirilir.

(3) Yeni tesis yapılması amacıyla birden fazla tesisin bulunacağı kooperatif veya ortak
şirket yapısında olan yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilecek ve/veya adına kullanma
izni verilecek alanlarda, Ar-Ge merkezi, eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, tesis faaliyet-
leri için ortak kullanım alanı, sosyal alan veya benzeri kullanım amaçları için İdarece onaylanan
tesis organizasyonu ve yerleşim planında gösterilen alanın kullanım şekli İdarece belirlenir.

Yeni tesis kurma ve modernizasyona yönelik tevsi yatırım başvurusu
MADDE 6 – (1) Yeni tesis kurma ve modernizasyona yönelik tevsi yatırımlarda yatı-

rımcı, ilgili mevzuatına göre imar planı ve ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya
kullanma izni verilmesi işlemlerini sonuçlandırır.

(2) Yeni tesis kurma aşamasında İdarenin görüşü 5 inci madde kapsamında oluşturulur.
(3) Mevcut tesis için, onaylı imar planı bulunan ve tahsisi yapılmış alanlar üzerinde

tevsi veya modernizasyon talebi bulunan yatırımcılar, ek-1’deki formata uygun hazırlattığı re-
vize tesis organizasyonu ve yerleşim planını idareye onaylatır.

(4) Yeni tesis için, imar plan onayı ve ön izin verilmesi, irtifak hakkı tesis edilmesi
ve/veya kullanma izni verilmesi işlemlerini tamamlayan yatırımcı, ek-1’deki formata uygun
olarak hazırlattığı tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı ve yatırım iş ve işlemleri ile
bunlara ait prosedürü tamamladıktan sonra kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi
almak üzere İdareye başvurur.

Tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı başvurusu
MADDE 7 – (1) Mevcut veya yeni kurulacak tesis ile revizeye ihtiyaç duyulması ha-

linde hazırlanan tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı için aşağıdaki bilgi ve belgelerle
İdareye başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,
b) Yatırımın veya revize yatırımın gerekçesini içeren açıklayıcı rapor ve termin planı,
c) Tapu, kira sözleşmesi, Maliye Bakanlığından alınmış ön izni ve/veya tahsis sözleş-

mesinin aslı veya idarece onaylı örneği, varsa ilave saha/dolgu için alınmış ön izni,
ç) Tesisin tamamını içeren onaylı uygulama imar planı paftasının ilgili idaresince onaylı

örneği, plan notları ve lejantı içeren paftalar ve bunların sayısal dokümantasyon CD’si,
d) Ek-1’deki format dikkate alınarak hazırlanmış 6 nüsha 1/1000 ölçekli, gerekli gö-

rülmesi durumunda 2 adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli tesis organizasyonu ve yerleşim planı,
e) Yeni tesisin tersane olması durumunda, ek-1’deki formata uygun olarak hazırlanmış

ve yetkilendirilmiş kuruluş tarafından vize edilmiş tesis organizasyonu ve yerleşim planı.
(2) Tesis organizasyonu ve yerleşim planında ek-1’de belirtilen yapılar ve yüzer havuza

yönelik değişikliği gerektirecek her bir düzenleme için tesis organizasyonu ve yerleşim planı
İdarece onaylanır.

(3) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı ek-1’de yer alan örnekte olduğu gibi hazır-
lattırılır.
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Tesis organizasyonu ve yerleşim planı değerlendirme esasları
MADDE 8 – (1) Başvurular, onaylı imar planı ve plan hükümleri ile İdarece belirlenen

ek-1 ve ek-4’teki kriterler dikkate alınarak değerlendirilir.
(2) İdarece gerekli görülmesi halinde İTDK marifeti ile mahallinde inceleme yapılır.
(3) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı, tesiste yer alan yapılar ve onaylı imar plan

hükümlerine uygun olmak zorundadır.
(4) Değerlendirme sonucu, yatırımcı ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
Tesis kriterleri
MADDE 9 – (1) Tesislerde bulunması gerekli kriterler ek-4’te belirtilmiştir.
(2)Tesis kriterlerinden bazılarının bir başka yerde olduğunun beyan edilmesi veya hiz-

met olarak üçüncü şahıslardan alınması durumunda bu durum değerlendirmede dikkate alınır.
Kısmi işletme izni belgesi başvurusu
MADDE 10 – (1) Yeni tesisler, kısmi işletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve bel-

gelerle birlikte yazılı olarak İdareye başvururlar.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil

Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiler için sicil belgesi aslı veya idarece
onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirkülerinin veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı ör-
neği ve yetki belgesi,

ç) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet
veya ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni söz-
leşmesi belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

d) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin
aslı veya idarece onaylı örneği,

e) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece
onaylı örneği,

f) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.
İşletme izni belgesi başvurusu
MADDE 11 – (1) İşletme izni belgesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte yazılı

olarak İdareye başvurulur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil

Gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği, gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece
onaylı örneği ve T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği
ve yetki belgesi,

ç) Taşınmaza ilişkin kira sözleşmesi, kullanma izni veya irtifak hakkı gibi mülkiyet
veya ön izin sözleşmesi, irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin resmi senet ve kullanma izni söz-
leşmesi belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,

d) Tesisteki 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin
aslı veya idarece onaylı örneği,

e) Dolgu ve kıyı yapılarının, uygulama projelerine uygun olarak tamamlandığına dair
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün yazısı,

f) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı veya idarece onaylı örneği,
g) İlgili kurumundan alınmış tesisin yangınla mücadelede yeterli olduğuna dair belge,
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ğ) Onaylı tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile kapasite raporunun aslı veya idarece
onaylı örneği,

h) Tesisler için TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

ı) Tesis alanına ait onaylı imar planı paftası.
Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi başvurusu değerlendirme esasları
MADDE 12 – (1) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi başvuruları; baş-

vuru evrakları, onaylanmış tesis organizasyonu ve yerleşim planı ve ek-4’te belirtilen kriter-
lerden inşa-bakım-onarım-tadilat-çekek yapabilecek kadar donanıma sahip olduğunun İTDK
tarafından raporlanması durumunda İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2) Yeni tesisler için kısmi işletme izni belgesi süresi İdarece uygun görülen termin
planı süresi sonuna kadar verilir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

(3) İşletme izni belgesi beş yıllık bir süre için verilir ve bu süre içerisinde İdarece İTDK
kurularak tesis en az bir defa denetlenerek gerekli görülmesi durumunda ilgili kurum ve kuru-
luşlar bu konuda bilgilendirilir.

(4) İşletme izni belgesi her beş yıl sonunda tesislerin bu Yönetmelik hükümlerine uy-
gunluğu İTDK tarafından kontrol edilerek yenilenir.

(5) Tesis işleticisi beş yılın tamamlanmasına en az altmış gün kala işletme izni belgesini
yenilemek için İdareye müracaat eder.

(6) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi, tesis işletmecisi dışında başka-
ları tarafından kullanılamaz ve devredilemez.

(7) Yeni tesisler kısmi işletme izni veya işletme izni olmadan faaliyette bulunamazlar.
Bu tesisler için işletme izni, İdarenin uygun gördüğü termin planı süresi sonunda alınmak zo-
rundadır.

(8) Kooperatif tüzel kişiliklerinde kısmi işletme veya işletme izni kooperatif adına dü-
zenlenebileceği gibi kooperatifin her bir üyesi için ayrı ayrı da düzenlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüzer Havuz İşletme Ön İzni, İzin, Devir ve Unvan Değişikliği Başvuruları ile

Değerlendirme Esasları

Yüzer havuz işletme ön izni belgesi başvurusu ve değerlendirme esasları
MADDE 13 – (1) Tesis işleticisi, yüzer havuzun satın alma veya inşa ve/veya kiralama

işlemleri öncesinde, yüzer havuzun tesiste konuşlandırılabileceğine dair İdareden yüzer havuz
işletme ön izni alır. Tesis işleticisi ön izni almak için ek-5’ teki bilgi ve belgelerle İdareye baş-
vurur.

(2) İdarece ek-5’ teki bilgi ve belgeler ile birlikte İTDK tarafından mahallinde yapılan
inceleme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. Konuşlandırılması uygun
görülen yüzer havuza ilişkin yüzer havuz bağlama planı İdarece onaylanarak yüzer havuz ko-
nuşlandırılması için yüzer havuz işletme ön izni verilir. Verilen izin, veriliş tarihinden itibaren
altı ay geçerlidir.

(3) Yüzer havuz işletme ön izni verilen yüzer havuz dışında İdareden izin alınmadan
başka bir yüzer havuz getirilemez. Ancak yüzer havuz işletme ön izni verilen yüzer havuzun
boyutlarından daha küçük başka bir yüzer havuzun söz konusu olması durumunda ek-5’deki
bilgi ve belgelerin İdareye sunulması ve yüzer havuzun daha önce uygun görülmüş konum dı-
şına taşmaması kaydıyla verilmiş olan yüzer havuz işletme ön izni geçerli sayılır.
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(4) Yüzer havuz İdarenin vermiş olduğu yüzer havuz işletme ön izni doğrultusunda
onaylı yüzer havuz bağlama planına göre konuşlandırılır.

(5) Yüzer havuz bağlama planı ek-2’deki yer alan örnekte olduğu gibi hazırlattırılır.
Yüzer havuz işletme izni belgesi başvurusu ve değerlendirme esasları
MADDE 14 – (1) İdarece ek-6’daki bilgi ve belgeler ile birlikte yüzer havuz işletme

izni alınabilmesi için tesis organizasyonu ve yerleşim planı, yüzer havuzda gösterilecek şekilde
revize edilerek altı nüsha olarak İdareye onaylatılır. İTDK tarafından mahallinde yapılan ince-
leme sonucu hazırlanan rapor üzerinden değerlendirme yapılır. İdarece uygun görülmesi halinde
yüzer havuza ilk seferinde verilecek izin tesisin kısmi işletme izni veya işletme izni süresi
kadar daha sonra ise geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde yüzer havuz işletme izni bel-
gesi verilir.

(2) Her beş yıl sonunda tesis işleticisinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu kont-
rol edilerek yüzer havuz işletme izni belgesi İdarece yenilenir.

(3) Tesis işleticisi, beş yılın tamamlanmasına en az altmış gün kala yüzer havuz işletme
izni belgesi yenilenmesi için İdareye müracaat eder.

(4) Yüzer havuzun başka bir yerde üç aya kadar konuşlandırılması, geçici yer değişikliği
veya yüzer havuzun havuzlanmasına yönelik başvurular ilgili liman başkanlığınca değerlendi-
rilerek sonuçlandırılır ve idare bilgilendirilir.

(5) Her yüzer havuz için ayrı yüzer havuz işletme izni belgesi alınır.
(6) Yüzer havuza ilişkin tüm yetki ve sorumluluk tesis işleticisine aittir.
(7) Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elemanlarının, beton

yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elemanlarının kalınlık ölçümünü
içeren yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak klas sörvey uygunluk raporunun beş yılda bir
İdareye ibrazı zorunludur.

(8) Yüzer havuzun boy ve kapasitesini aşmayacak şekilde havuzlama işlemi yapılır.
(9) Yüzer havuzun tesis dışında su aracı olarak kullanılmak istenmesi durumunda su

aracı uygunluk belgesi aranır.
Tesis kira ve devir başvuruları ve değerlendirme esasları
MADDE 15 – (1) Maliye Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilen ve/ve-

ya adlarına kullanma izni verilen ve yatırımı tamamlanmış tesislere ilişkin sahiplik/hisselerin
kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devrine yönelik başvurular Maliye Bakanlığına yapılır.
İdarenin uygun görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatı çerçevesinde izni
verilebilir.

(2) Tesis işleticisi, yer tahsisini yapan ilgili kurumca alınmış taahhütname ya da söz-
leşmede bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, idarenin uygun görüşünü ve ilgili kurum
veya kuruluşların iznini almak kaydı ile tesisin tamamını kiraya verebilir. Bu durumda yeni
sahip tesis işleticisi sayılır.

(3) Devir alacak veya kiralayacak tüzel veya gerçek kişilik aşağıdaki bilgi veya belgeler
ile İdareye başvurur;

a) Başvuru dilekçesi,
b) Devir sözleşmesi aslı veya idarece onaylı örneği,
c) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil

Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik
numarası beyanı,

ç) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği
ve yetki belgesi.
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(4) İdare, yukarıdaki bilgi veya belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, devir işlemle-
rine ilişkin görüşünü 15 gün içerisinde ilgili kurum veya kuruluşlara bildirir.

(5) İlgili kurumun veya kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda devir işleminin ger-
çekleşmesi halinde devir alan, kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesini yenilemek
için aşağıdaki bilgi veya belgeler ile İdareye başvurur;

a) Başvuru dilekçesi,
b) Devir alana ait kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,
c) Devralana ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının veya faaliyetine yönelik izninin aslı

veya idarece onaylı örneği,
ç) Devredilen tesise ait yüzer havuz varsa, yüzer havuzun yeni sahiplik belgesi veya

kira kontratı aslı veya idarece onaylı örneği.
(6) Devir alacak veya kiralayacak tüzel veya gerçek kişilikçe, tesiste yeni yapılacak bir

yatırımın öngörülmesi veya mevcut yatırımın devam ettirilmesi durumunda bu isteğini belirtir
taahhütname ile beraber gerekli görülür ise ek termin planı İdareye verilir.

(7) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi İdarece yeniden düzenlenir.
(8) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi geçerliliği, tahsis veya kira

süresi bitiminde bildirime gerek kalmaksızın sona erer.
Tesis unvan değişikliği başvuruları ve değerlendirme esasları
MADDE 16 – (1) Unvan değişikliğinde aşağıdaki belgelerle birlikte idareye başvurulur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun ticaret sicil

gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesi aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik num-
arası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanı aslı veya İdarece onaylı örneği ve
yetki belgesi,

(2) İdare, yukarıdaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda, unvan değişikli-
ğine ilişkin durumu ilgili kurum/kuruluşa bildirir.

(3) İlgili kurum/kuruluşun olumlu görüşü doğrultusunda kısmi işletme izni belgesi veya
işletme izni belgesi, varsa yüzer havuz işletme izni belgesi de yeniden düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tesislerin Çalışma Usul ve Esasları, Güvenlik Şartları ile Gemi Sanayi Veritabanı

Programı Uygulamaları, Komisyon ve Denetim

Tesislerin çalışma usul ve esasları, güvenlik ve çevre şartları
MADDE 17 – (1) Tesis yetkilisince, tesiste bulunan gemilerin inşa, tadilat, bakım-ona-

rım ve çekek işlemlerine yönelik olarak, bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası mevzuat hü-
kümleri ile seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik olarak liman başkanlığınca
verilen talimatlara uyulur.

(2) Tesislerde yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kulla-
nıma hazır halde bulundurulur. Güvenlik ve emniyete yönelik tedbirler alınır.

(3) Yüzer havuz kullanılırken can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti açısından perdele-
me sisteminin kullanılması ile yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızağa gemi alınmadan
veya gemiler denize bırakılmadan önce her türlü yüzey temizliğinin sağlanması ve diğer em-
niyet tedbirlerinin alınması tesis işleticisinin sorumluluğundadır.

(4) Liman başkanlığınca, yüzer havuz, kuru havuz ve yarı ıslak kızak temizliğinin ya-
pılıp yapılmadığı denetlenir.
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(5) Liman başkanlığınca, tesislerdeki dolgu veya inşaat faaliyet izinlerinin olup olma-
dığı denetlenir. İzinsiz yapılan dolgu veya inşaat faaliyetleri idareye ve ilgili kurum veya ku-
ruluşlara bildirilir.

(6) Tesis işleticisi, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği ba-
kımından ilgili mevzuatlara göre gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

(7) Tesislerde çalıştırılacak vasıflı personel durumu ile ilgili olarak;
a) Tersanelerde en az iki gemi mühendisi olmak kaydıyla daimi ve altyüklenici olarak

tüm çalışanların %2’si mühendis, bunun da yarısı gemi mühendisi olmak zorundadır.
b) Tekne imal yeri ve imalat yapan çekek yerlerinde en az bir gemi mühendisi daimi

olarak bulundurulur veya bir tescilli serbest gemi mühendisliği bürosu ile anlaşma yapıldığına
dair sözleşme aranır. İnşa/tadilat yapmayan çekek yerlerinde gemi mühendisi çalıştırılması
veya sözleşme şartı aranmaz.

c) Tesislerde her türlü sabit ve hareketli kaldırma vinçlerini kullanan operatörler ile ça-
lıştırılan diğer operatör ve kalifiye elemanlar sertifikalı olmak zorundadır.

(8) Tesis işleticisi, TÜRKAK A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlara
aşağıda belirtilen iş veya işlemleri yaptırmakla sorumludur:

a) Irgat, kaldırma ve iletme makinalarının kontrollerini yaptırmak,
b) Taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yap-

tırmak,
c) Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak,
ç) Tüm ırgat, kaldırma ve iletme makinaları, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekip-

manlar ve boru hatlarının düzenli bakım-tutum kayıtlarını tutmak.
(9) Yabancı bayraklı deniz vasıtaları ile harici seferdeki Türk bandıralı deniz vasıtalarına

yapılacak her türlü işlem gümrük kontrolü altında yapılacak olup tesislere giren çıkan eşya ve
maddeler Gümrük Kanunu hükümlerine tabidir.

(10) Tersaneler, sınırlar ve çalışma alanlarının görüntülenebildiği kapalı devre kamera
sistemi ile kontrol edilir. Görüntü kayıtları en az bir yıl tesis yetkilisince saklanır.

Gemi sanayi veritabanı programı uygulamaları yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Askeri ve polis tesisleri hariç olmak üzere, kapsam içi ve kapsam

dışı tüm tesisler GSVP’ye kaydolmak ve GSVP’de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle
yükümlüdür.

(2) İlgili kurumunca faaliyeti askıya alınan, faaliyetine son verilen tesisler ile kısmi iş-
letme izni veya işletme izni sona eren tesislerin GSVP’de kayıtları askıya alınır.

(3) Askeri ve polis tesislerinde kiralama suretiyle faaliyet gösteren firmalar, GSVP’ye
kaydolmakla ve yapılacak sözleşmeye göre taraf olan askeri işletmenin uygun göreceği bilgileri
GSVP’ye girmekle yükümlüdür. Kira süresi bitiminde firmanın GSVP’de kaydı askıya alınır.

(4) Kısmi işletme veya işletme izni almamış yatırım aşamasında olan kapsam içi tesisler
İdarece istatistiki amaçla geçici olarak GSVP’de kaydedilir.

(5) GSVP’de kaydolmak için aşağıdaki bilgi veya belgelerle ilgili liman başkanlığına
başvurulur.

a) Başvuru dilekçesi,
b) Tüzel kişiliğe ait bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusuna uygun Ticaret Sicil

Gazetesi veya gerçek kişiye ait sicil belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği ve T.C. kimlik
numarası beyanı,

c) Noterden onaylı imza sirküleri veya imza beyanının aslı veya idarece onaylı örneği
ve yetki belgesi,

ç) Kira, tahsis veya sahiplik belgelerinin aslı veya idarece onaylı örneği,
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d) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı veya ilgili idareden alınan izni ve/veya kısmi işletme
izni ya da işletme izni belgesinin aslı veya idarece onaylı örneği.

(6) Yukarıdaki bilgi veya belgelerle birlikte ilgili liman başkanlığınca kapsam dışı veya
kapsam içi tesisin yangınla mücadele durumu, enerji birimleri, revir veya ilk yardım üniteleri
ve teçhizatları durumu, su şebekesi ve/veya su deposu, atık sahası/deposu durumu ile inşa, ba-
kım-onarım, çekek veya tadilat yapabilecek donanıma sahip olup olmadığına da bakılarak ma-
hallinde yapılan değerlendirme İdareye bildirilir. İdarece uygun görülenlerin GSVP’ye kaydı
yapılır.

(7) Boyu 2,5 metre ve üzerindeki tüm gemi ve su araçlarının inşası ile 15 metre ve üzeri
tüm gemi ve su araçlarına ait tadilat ve bakım-onarım bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak
GSVP’ye tesis yetkilisince girilmesi zorunludur.

(8) GSVP’den kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle bilgi girişinin yapılamaması halinde,
bu durum İdareye bildirilmedikçe tesis yetkilisince veri girişi yükümlülüğü yerine getirilmemiş
sayılır.

(9) GSVP’ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda ilgilisi Liman Başkanlığınca
uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde Liman Başkanlığınca tesisin
işlemleri gerçekleştirilmez.

(10) Herhangi bir işlem için liman başkanlığına tesis yetkilisince yapılan müracaatlarda,
liman başkanlığınca işlem yapılmadan önce tesisin GSVP’deki bilgileri kontrol edilir, güncel
olmayan bilgileri yenilenmeden işlemleri yapılmaz.

İnceleme, tespit ve denetim komisyonunun kurulması ve denetim
MADDE 19 – (1) İTDK, en az üç kişiden oluşacak şekilde İdarece belirlenir. Üyelerin

en az ikisi üniversitelerin en az 4 yıllık fakültelerinden mezun olan mühendis olmak zorundadır.
(2) İTDK tarafından mahallinde yapılacak olan tesis organizasyonu ve yerleşim planı

inceleme ve onayı, yüzer havuz bağlama planı onayı, kısmi işletme izni belgesi, işletme izni
belgesi, yüzer havuz işletme izni belgesi talepleri ve bu sayılanların haricinde taleplere yönelik
her türlü incelemeler için, İdare tarafından belirlenmiş ücret, Döner Sermaye İşletme Dairesi
Başkanlığı hesabına yatırılır. Makbuz başvuru dosyasına eklenir.

(3) Program dışı yapılan denetim ve tesis yetkilisinin talebi haricinde mahallinde ince-
leme veya denetim yapmak için ücret alınmadan İTDK kurulabilir.

(4) İTDK tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor İdareye
sunulur.

(5) Tesis ve yüzer havuz işletme izni belgesi verilen tesisler İTDK tarafından beş yılda
en az bir kez denetlenir.

(6) İdare veya liman başkanlığı, tesislerin bu Yönetmeliğe uygun hareket edip etme-
diklerini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ile Yaptırımlar

Genel esaslar
MADDE 20 – (1) Tesisler, İdare tarafından verilecek kısmi işletme izni belgesi veya

işletme izni belgesi ile faaliyet gösterirler.
(2) Tesisler, faaliyet konuları ve İdarece uygun görülen işleri yaparlar.
(3) Tesislerde yüzer havuz konuşlandırabilmek için İdareden yüzer havuz işletme ön

izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınması gerekir. Yüzer havuz, tesisin bir mütemmim
cüzü olarak değerlendirilir ve tesiste konuşlandırılır.
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(4) Yüzer havuzun başka bir tesiste üç aydan fazla konuşlandırılması halinde yeni tesis
işletmecisi tarafından yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınır.

(5) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesinin İdarece askıya alınması du-
rumunda tesiste varsa yüzer havuz işletme izni belgesi de askıya alınmış sayılır. Ancak yüzer
havuza verilmiş iznin askıya alınması tesisin kısmi işletme izninin veya işletme izninin askıya
alınmasını gerektirmez.

(6) Faaliyeti sonlanan, tahsis veya kira süresi biten tesislerin kısmi işletme izni belgesi,
işletme izni belgesi veya yüzer havuz işletme izni belgesi geçerliliğini yitirir.

(7) Enerji, ulaşım ve altyapı projeleri ile sanayi tesislerine yönelik çelik konstrüksiyon-
lar İdareden izin alınmak kaydıyla tersane ve tekne imal yerlerinde yapılabilir.

(8) Gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu 12
metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemleri İdareden izin almak kaydıyla liman
başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.

(9) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularla ilgili iş ve işlemler meri mevzuat hüküm-
leri dikkate alınarak İdarece sonuçlandırılır.

(10) Kısmi işletme izni/işletme izni askıya alınan bir tesiste 22 nci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen istisnalar haricinde faaliyette bulunulamaz.

Yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Tesis işleticileri bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirirler. Bu

Yönetmelik kapsamında yapılan denetim sonucunda uymakla yükümlü oldukları kuralları ihlal
edenlere, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendine göre liman başkanlığınca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır.

a) 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirlenen tesislerin kısmi işletme izni belgesi
veya işletme izni belgesi ile faaliyet gösterilmesi hükmüne uygun davranmayan tesis işletici-
sine; tersane için 50.000 TL, tekne imal yeri için 40.000 TL, çekek yeri için 30.000 TL,

b) 20 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tesislerin faaliyet konularına uygun iş
yapmaları hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 20.000 TL, tekne imal
yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,

c) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer
havuz işletme izni belgesi alınması hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için
15.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 5.000 TL,

ç) 20 nci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen kısmi işletme izni veya işletme izni as-
kıya alınan bir tesiste faaliyette bulunulamaz hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine;
tersane için 15.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek yeri için 5.000 TL,

d) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuzun başka bir yerde üç
aya kadar konuşlandırılması, geçici yer değişikliği veya yüzer havuzun havuzlanması için liman
başkanlığından izin alınması ile 20 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuzun
başka bir tesiste üç aydan fazla konuşlandırılması halinde yeni tesis işletmecisi tarafından yüzer
havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınması hükmüne uygun davranmayan
tesis işleticisine; tersane için 5.000 TL, tekne imal yeri için 4.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,

e) 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yüzer havuzun perdeleme sisteminin
kullanılmasına, yüzey temizliğinin yapılması ile emniyet tedbirlerinin alınması hükmüne uygun
davranmayan tesis işleticisine; tersane için 15.000 TL, tekne imal yeri için 10.000 TL, çekek
yeri için 5.000 TL,

f) 17 nci maddenin yedinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen vasıflı personel
durumu hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine; tersane için 5.000 TL, tekne imal yeri
için 4.000 TL, çekek yeri için 3.000 TL,
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g) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen tesislerdeki dolgu veya inşaat faaliyet
izinleri hükmüne uygun davranmayan tesis işleticisine, 618 sayılı Limanlar Kanunundaki ce-
zaların üst limiti uygulanır. Üç ay içerisinde uygunsuzluk giderilmez ise ceza tekrarlanır. Üçer
aylık periyotlarda kontrolü yapılır. Cezaya konu durum düzeltilmediği takdirde her seferinde
ceza yenilenir.

ğ) Yukarıda belirtilen cezaların bir takvim yılı içinde iki kez tekrarlanması halinde kat-
lanarak ceza kesilir.

(2) Cezalara yönelik liman başkanlığınca idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
Tutanak düzenleyen liman başkanlığı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

a) Tutanaklara liman başkanlığının adını açıkça yazmak ve damgasını basmak,
b) Tutanakları imzalayan personelin adının, soyadının, görev unvanının ve sicil numara-

sının yazılı olduğunu kontrol etmek,
c) Tebliğ mahiyetinde olmak üzere, hakkında tutanak düzenlenen özel veya tüzel kişi-

liğin imzasını almak ve bir nüshasını vermek, imza etmekten kaçınanlar için imzadan imtina
etti şerhi koymak,

ç) İdari para cezası karar tutanaklarını, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü
içinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere borçlu gerçek kişi
ise ikametgahının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine,
birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine
göndermek.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(4) Verilen idari para cezaları bir ay içerisinde ödenir.
(5) 655 sayılı KHK İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve İdari yap-

tırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulanır.

(6) İdari para cezası öngörülen eylemin aynı zamanda bir suç oluşturması durumunda
kişi ya da kuruluş hakkında sadece suçtan dolayı cezai takibat yapılır.

(7) İTDK’ca yapılan denetimlerde 21 inci maddenin birinci fıkrasındakiler hariç olmak
üzere, uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde, uygunsuzluk veya eksikliğin gide-
rilmesi için altı aya kadar süre verilerek tesis uyarılır. Verilen süre sonunda, belirlenen uygun-
suzluk veya eksikliğin giderilmemesi halinde ilave altı aya kadar daha süre verilerek tesis ikinci
kez uyarılır. Verilen ilave süre içerisinde de eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faali-
yeti İdarece üç ay askıya alınır. Askıya alınma sebebinin ortadan kalkması sonrası yapılacak
müracaat İdarece değerlendirilerek tesisin faaliyetine izin verilebilir. Askıya alınma süresi içe-
risinde de uygunsuzluk veya eksikliğin giderilmemesi durumunda tesisin faaliyeti eksiklik gi-
derilinceye kadar süresiz askıya alınır.

(8) Tesisin faaliyet izninin askıya alınmasının diğer resmi kurumlarca talep edilmesi
halinde, talep İdarece değerlendirilerek işlem yapılır.

(9) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması,
diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına
halel getirmez.

İstisnalar
MADDE 22 – (1) Kısmi işletme izni belgesi, işletme izni belgesi veya yüzer havuz iş-

letme izni belgesinin askıya alınması durumunda, tesiste veya yüzer havuzda inşa, tadilat, ba-
kım-onarım veya çekek işlemi askı sürecinden evvel başlamış olan veya askıya alındığına dair
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yazı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde askı sürecinden evvel kontrata bağlanmış işlerin
belgelenmesi durumunda, kontrata bağlanmış işler ile mevcut gemi ve su aracı varsa bunların
işlemi tamamlanana kadar İdarece izin verilir. Bu süre içinde başka bir gemi veya su aracının
inşa, tadilat, bakım-onarım veya çekek faaliyetine müsaade edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl sonra kapsam dışı tesislerde ça-
lışan yüzer havuzlar için ek-6’da yer alan bilgi ve belgeler istenir. Ek-6’nın 6 ncı maddesindeki
klas sörvey raporu beş yılda bir yenilenir.

(3) Kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerde
yapılan veya yapılacak olan gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım-onarım işlerine yönelik
liman başkanlığınca verilecek sörvey hizmetlerinden önce bu tür tesislerin asgari emniyet ted-
birlerini almış olmaları zorunludur. İdare tarafından belirlenmiş ücretin Döner Sermaye İşletme
Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılarak tesislerin bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 6 ncı
fıkrasında belirtilen asgari şartları sağladığının tespitinin yapılmasına müteakip sörvey hizmeti
verilir. Bu tespitler alınacak her sörvey hizmeti için liman başkanlığınca ayrı ayrı yapılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 23 – (1)10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ter-

sane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut tesisler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi

işletme izni belgesi geçerlilik süresi 31/12/2016 tarihine kadardır. 31/12/2016 tarihinden sonra
faaliyetlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre işletme izni belgesi almak kaydıyla devam
ederler. Devir ve unvan değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir.

(2) Mevcut tesislerden işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde tarih bulunmayanların
belgeleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

Mevcut yüzer havuzlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme

izni belgesi süresi 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.
(2) Mevcut yüzer havuzlar için yüzer havuz işletme izni belgesi alıp da, belgelerinde

tarih bulunmayanların belgeleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl ge-
çerlidir.

Kapsam dışı tesisler
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Askeri ve polis tesisleri hariç, 13/2/2009 tarihinden önce

faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet ko-
nusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/2016
tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.

Bakanlık projeleri
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bakanlık projeleri için uygun görülen kooperatiflere üye

olan mevcut tesisler iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri almak kaydıyla 31/12/2020 ta-
rihine kadar işletme izni almak zorundadır. İdare uygun gördüğü sıklıkta bu tesisleri denetler.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde uzaktan ve örgün eğitim

yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora/sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav ile bunların gerektirdiği
hükümleri kapsamaktadır.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS Kredisi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi kapsamında, bir akademik

yılın en az 60 AKTS kredisine, bir yarıyılın en az 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda
3(üç) yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın en az 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilke-
siyle; öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tü-
münün (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) dikkate alına-
rak, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak
için gereken toplam çalışma zamanına göre, ilgili dersin ne kadarlık çalışma gerektirdiğini be-
lirten ölçü birimini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat
dalını,

ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Enstitüde eğitim programları açılmasına
izin verilmiş olan anabilim/anasanat, bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan
anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilim/Sanat Dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senato
tarafından açılmasına karar verilen bilim/sanat dallarını,

f) Bütünleşik Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine bağlı olarak yürü-
tülen doktora/sanatta yeterlik programını,

g) Bilim/Sanat Dalı Başkanı: Komite, jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve li-
sansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden
Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan bilim/sanat dalı başkanını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya
incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş ve ilgili enstitü
tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış projeyi,
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ı) Enstitü: Aksaray Üniversitesine bağlı enstitüleri,
i) Enstitü Kurulu (EK): İlgili Enstitü Kurulunu,
j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,
k) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir ko-

nunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve ilgili Enstitünün tez
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

danışmanın sorumluluğunda ilgili Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan
bilimsel bir çalışmayı,

o) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
ö) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bi-

limsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine
bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı
MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans ve doktora/sanatta ye-

terlik programlarından oluşur. Lisansüstü programlar Enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı
adı taşır. Bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar Enstitüde bilim/sanat dalı
olarak ifade edilir. Ayrıca, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Enstitüde
anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

(2) Yüksek lisans programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, belirli bilim/sanat alanlarında uzman-
laşmaları, doktora/sanatta yeterlik düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yete-
neklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve
uygulama etkinliklerini kapsayan bir programdır. Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve uzak-
tan eğitim tezsiz olmak üzere 3(üç) şekilde yürütülebilir.

(3) Doktora/Sanatta yeterlik programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kuru-
mundan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl sü-
reli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya
yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar da-
lında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların başvurabileceği, eğitim-öğretim, bilimsel/sa-
natsal araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir programdır.

Lisansüstü eğitim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca onaylanan dallarda ve düzeylerde

lisansüstü programlar yürütür. İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu kararı, Enstitü Kurulunun
önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Enstitüde programlar
açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-
lüğü esas alınır. Ayrıca öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına da im-
kân sağlanır.

(3) Anabilim/Anasanat Dalı Kurullarınca önerilen programlar veya değişiklik önerileri
Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Ku-
rulu ayrıca diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak prog-
ramlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.
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(4) Ortak lisansüstü eğitim-öğretim programları çerçevesinde yürütülen lisansüstü prog-
ramlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Disiplinlerarası lisansüstü programlar; Enstitü Müdürünün teklifi, Senatonun uygun
görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Disiplinlerarası programların
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları; Enstitü Müdürünün teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile atanır. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı 3(üç) veya 5(beş) üyeden oluşan
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunu oluşturur. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı ve Kurul üye-
lerinin görev süresi 3(üç) yıldır.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Enstitüde dersler Türkçe verilir. Ancak, Anabilim/Anasanat Dalı Ku-

rulu ve Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı
ile belirli bir lisansüstü programda yer alan dersler, uygulamalar, sınavlar, seminer, tez ve bun-
lara ilişkin raporlar tamamen veya kısmen yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim öğretime ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Anabilim/Anasanat dallarının; lisansüstü eğitim programları, eğitim

hedefleri, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri ko-
nulara ilişkin esaslar, Anabilim/Anasanat Dalları Kurullarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile her yıl Mayıs ayında belirlenir.

Lisansüstü programların kontenjanları, başvuru koşulları ve ilanı
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru ko-

şulları, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
program açılmasına izin verilen Bilim/Sanat Dalı Başkanlığının teklifi, Anabilim/Anasanat
Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere
Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programları,
bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru için gerekli
belgeler, başvuru ve sınav tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir. Öğrenci adayından kayıt
sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 9 – (1) Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı esasına göre düzenlenir. Güz ve

bahar yarıyıllarına ek olarak, yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların sü-
resi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Yaz okulu dö-
neminde de dersler açılabilir.

(2) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları, Anabilim/Ana-
sanat Dalı Kurulunda belirlenerek, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili Anabilim/Ana-
sanat Dalı Kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Yönetim Ku-
rulunun kararı ile üniversite dışındaki öğretim üyelerince de ilgili Enstitüde ders açılabilir.

(4) Doktora programında öğretim üyelerinin ders açabilmesi için, en az 4(dört) yarıyıl
bir lisans ya da 2(iki) yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yük-
sek lisans programı için ise en az 2(iki) yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş ol-
ması gerekir.

(5) Lisansüstü programlarında öğretim üyelerinin bir yarıyılda ne kadar ders açacağına
ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Dönem projesi, seminer dersi, uzmanlık alan dersi
ve tez çalışmaları bu derslerden sayılmaz.

Danışman
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili Ana-

bilim/Anasanat Dalı Kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite kadro-
sundaki öğretim üyeleri arasından birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır.
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(2) Danışmanın önerisi, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü
Yönetim Kurulunun kararıyla üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından ikinci tez
danışmanı atanabilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
tarafından yürütülür. Herhangi bir nedenle danışman atanamayan öğrenciye, Enstitü Yönetim
Kurulu kararı ile danışman atanır.

(4) Yüksek lisans programı için atanacak danışmanların en az 2(iki) yarıyıl boyunca
bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(5) Doktora programında, öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için en az 1(bir)
yüksek lisans tezini tamamlatmış olması gerekir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık
üst sınırı onikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Prog-
ramı (ÖYP) ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı
uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken
ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe
göstererek %50 artırılmasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bir öğrenciye birden fazla
danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danış-
manlığa sahip sayılır.

(7) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için; danışman, danışmanlık yaptığı öğ-
rencilere uzmanlık alan dersi açmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl ve yaz tatil-
lerinde de devam eder. Danışman, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için dönem projesi dersi
açmak zorundadır.

(8) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği protokolleri veya Yükseköğretim
Kurulu öğretim üyesi değişim programları kapsamındaki danışman atamaları, ilgili protokol
ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(9) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanınca
yürütülür.

(10) Herhangi bir nedenle danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı ta-
lebi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(11) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda veya 6(altı)
aydan fazla yurt dışı görevlendirmelerde Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve ilgili
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(12) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarda yer değiştiren ve emekliye ayrılan
öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(13) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yasal yazışmalarının ve bilimsel çalış-
malarının usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur.

Lisansüstü programlara giriş jürisi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara giriş jürisi aşağıdaki esaslar çerçevesinde

belirlenir:
a) Lisansüstü programlar için giriş jürisi oluşturulur. Giriş jürisi, ilgili bilim/sanat dalı

öğretim üyeleri ve anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından, ilgili Anabilim/Anasanat
Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen 3(üç) veya 5(beş)
asıl ve 2(iki) yedek üyeden oluşur.

b) Giriş jürisi, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır.
Değerlendirme ve sıralama işlemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tu-
tanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitünün belirlediği tarihler içe-
risinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından
ilan edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru

şekli ve süresi içinde istenen belgelerle birlikte Enstitüye başvurur.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesini

yurt dışından almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınacak diploma denklik bel-
gesine sahip olmaları gerekir. Farklı alanlarda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat
dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

b) Adayların son 3(üç) yıl içerisinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 55 puan almış olmaları gerekir. Son 5(beş) yıl içerisinde uluslararası geçerliliği olan Gra-
duate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examinition (GRE) sına-
vında başarılı olan adayların puanları ALES yerine geçerli sayılabilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ön şart olarak aranmaz.
ç) YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir dil sınavından alınan

puan, yabancı dil belgesini ibraz etmek şartıyla genel başarı değerlendirmesine katkı sağlar.
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan yabancı dil puanı ilgili ku-
rulun eşdeğerlik tablosu esas alınarak değerlendirilir.

(3) Doktora/Sanatta Yeterlik programına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ge-

rekir. Farklı alanda lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat
dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya tezli yüksek lisans derecesini
yurt dışından almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınacak diploma denklik bel-
gesine sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son 3(üç) yıl içinde ALES’ten baş-
vurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran aday-
lardan son 3(üç) yıl içinde ALES’ten en az 80 puan alanlar başvurabilir. Son 5(beş) yıl içinde
uluslararası geçerliliği olan GMAT veya GRE sınavında başarılı olan adayların puanları ALES
sınavı yerine geçerli sayılabilir. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvuracak Güzel Sanatlar Fa-
külteleri ile Konservatuvar mezunu adaylarda ALES puanı aranmaz.

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not or-
talamalarının 4(dört) üzerinden en az 3(üç) olması gerekir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük
sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır.

ç) Doktora/Sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların anadilleri dışında
merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması
şartı aranır.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı başvurularında bilimsel et-
kinlik puanı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda he-
saplanır.

(5) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun ona-
yı ile asgari başvuru şartlarından daha yüksek puanlar belirlenebilir.

Genel başarı değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisansta başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şun-

lardır:
a) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde mülakat, yazılı ya da bilimsel et-

kinliğe göre değerlendirmenin yapılıp yapılmayacağı ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun
teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.
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b) Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesiyle ilgili esaslar şunlardır:
1) Mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinliğe göre değerlendirme yapılmayacaksa; başarı

değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanları dikkate alı-
narak yapılır. Genel başarı notu ALES’in %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı
dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kon-
tenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki
gibidir:

2) Mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik ölçütünden birine göre değerlendirme yapıla-
caksa, sınav değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilir. Birinci aşamada; ALES’in %50’si, li-
sans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u hesaplanarak yapılan sıralamada
en üstten başlayarak kontenjan sayısının 3(üç) katı kadar aday belirlenir. İkinci aşamada; mü-
lakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik değerlendirmesinin herhangi birinden adayın aldığı puanın
%20’si birinci aşamada almış olduğu puanın üstüne eklenerek genel başarı notu hesaplanır.
Adaylar genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar
yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir:

c) Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50
olması gerekir.

ç) Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla değerlendirme sonucu ilan edilir. Genel başarı
notu aynı olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de lisans mezuniyet not
ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisansta başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet

notu ve yabancı dil puanları dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu; ALES’in % 10’u, lisans
mezuniyet notunun % 80’i, yabancı dil puanının % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel
başarı notuna göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belir-
lenir.

b) Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla değerlendirme sonucu ilan edilir. Genel başarı
notu aynı olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de lisans mezuniyet not
ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

(3) Doktora programlarında başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programına öğrenci kabulünde mülakat sonucu da değerlendirmeye katılır.

Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet notu, yabancı
dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu
ALES’in % 50’si, lisans mezunları için lisans notu, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans
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notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, bilimsel etkinlik puanının %10’u ve mülakat sı-
navının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan
kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

b) Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60
olması gerekir.

c) Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla değerlendirme sonucu ilan edilir. Genel başarı
notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik
doktora programları için lisans ve diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate
alınarak sıralama yapılır.

ç) Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.
(4) Bilimsel etkinlik puanlama esasları Senato tarafından belirlenir.
Bilimsel hazırlık programları
MADDE 14 – (1) Bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

düzeyinde uygulanır ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(2) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları lisansüstü programından

farklı alanlarda almış olan tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin eksik-
lerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Öğrencinin alması gereken dersler, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve
Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler,
ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programı en fazla 2(iki) yarıyılı kapsar. Öğrenci başarısız olduğu
zorunlu dersleri tekrar alır. Başarısız olunan ders seçmeli ders olması halinde, danışmanının
onayı ile bu dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen
süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına dâhil olan öğrenciler, lisans derslerinin yanı sıra ilgili
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla top-
lamda 2(iki) dersi geçmeyecek şekilde bağlı bulunduğu üniversite veya başka bir yükseköğre-
tim kurumundan lisansüstü ders de alabilir. Bu programda lisansüstü dersler dâhil, alınabilecek
derslerin toplam sayısı, her yarıyıl için 6(altı) dersten fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin danışmanlığı, bilimsel ha-
zırlık programı tamamlanıncaya kadar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı tarafından yürütülür.
Bu danışmanlık görevi ders yükünden sayılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-
yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans
derslerinden en az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri başarıyla tamamlamayan öğrenci, li-
sansüstü eğitime başlayamaz.

Enstitüye kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitü

Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Ka-
yıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen Enstitü akademik takviminde belirtilen gün-
lerde yapılır. Kazanan aday, Enstitü tarafından istenen belgeleri, süresi içinde Enstitüye vererek
kesin kayıt yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Bu
adayın yerine, yedek adaylar arasından biri genel başarı notu sırası esas alınarak kabul edilir.

(2) Bir öğrenci ilgili enstitünün lisansüstü programlarından aynı anda en fazla 1(bir)
doktora, 1(bir) tezli yüksek lisans ve 1(bir) tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olabilir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçişler Senato tarafından belirlenen

esaslara göre yürütülür.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü programa ka-

yıtlı ya da bu öğrenimini tamamlamış, ancak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerisini
arttırmak isteyen öğrenci, anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile özel öğrenci statüsünde kabul edilebilir. Bu statüdeki öğrenci toplamda en çok 3(üç) derse
kayıt yaptırabilir. Bu öğrenci tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına
uymakla yükümlüdür.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.
(4) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, özel

öğrenci statüsünde aldığı dersler için herhangi bir ücret ödemezler.
(5) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan özel statüdeki öğrenciden Enstitü

Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda
katkı payı alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü YÖK ve Senato

kararlarına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Kredi, Ders Sınavları, Değerlendirme, İlişik Kesme

ve Mazeretlere İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Senato tarafın-

dan belirlenen süre içinde öğrenim ücretini ya da katkı payını yatırmayan ve kaydını yenile-
meyen öğrenci, o yarıyıl için başarısız sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
yenilemeyen öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin, her yarıyıl başında akademik tak-
vimde gösterilen süre içinde, öğrenim ücretini ya da öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra ders
kaydını yaptırması gerekir.

(3) Geçerli bir mazereti nedeniyle Öğrenim ücretini ya da katkı payını belirtilen süre
içinde yatırmamış olan öğrenci, mazeretinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde,
ücretini yatırarak ekle-sil günlerinde ders kaydı yaptırması gerekir.

(4) Öğrenci danışmanın görüşü, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının teklifi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü çalışmalarının herhangi bir aşamasına yurt dışında de-
vam edebilir. Yurt dışında bulunduğu zaman süresince her dönem ders kaydını yapar.

Ders sınırlaması
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve Anabilim/Anasanat Dalı Baş-

kanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla, izlediği programın ders yüküne sa-
yılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında
verilmekte olan derslerden alabilir. Ancak, bu derslerin toplamı 3(üç) ü geçemez.

(2) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, programlarında almak zorunda olduğu
toplam seçmeli ders sayısının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 21 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alarak kayıt yaptıran öğrenci,

akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasında danışmanının uygun görüşünü de alarak,
o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri alabilir ya da aldıkları bazı dersleri bıra-
kabilir.

(2) Ders değişiklikleri, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen
ders ekle-sil haftası içinde yapılır. Açılan bir dersin ekle-sil ve değiştirme günleri içinde öğrenci
sayısındaki yetersizlik nedeniyle kapanma durumuna gelmesi halinde ders değişikliği yapılamaz.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 22 – (1) Uzmanlık alan dersi; yüksek lisans ve doktora programları için ayrı

olmak koşuluyla, danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar
izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda, her yarıyıl ve yaz tatillerinde devam
etmek üzere açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(2) Uzmanlık alan dersi; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından danışmanın atandığı tarihte
başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar de-
vam eder. Her öğrenci, danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uz-
manlık alan dersi değerlendirmesi başarılı veya başarısız şeklindedir.

AKTS Transferi
MADDE 23 – (1) Herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak şartıyla bir öğrenci-

nin; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler
veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanın görüşü,
Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile kayıtlı ol-
duğu programa AKTS kredisi ve başarı notu ile birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. Ak-
tarılacak veya muaf tutulacak AKTS kredilerinin toplamı en fazla 3(üç) ders karşılığı AKTS dir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerden alınan
derslerin anabilim/anasanat dalı müfredatındaki derslerden hangilerinin yerine saydırılabile-
ceğine ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karar
verilir.

(3) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak başarılı olunan seçmeli ders-
ler doktora programına transfer edilemez.

(4) Yüksek lisans programlarında alınıp başarılı olunan dersler, doktora programlarında
tekrar alınamaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin

% 30’u, uygulamalı derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da ders-
lerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve devamsız sayılır.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Yarıyıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl süresince yaptırılan proje,

ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı sadece ara sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti ne-

deniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip
eden 5(beş) iş günü içinde ilgili enstitüye yazılı olarak başvurur. Bu süre içinde başvurmayan
öğrencilerin mazereti geçersiz sayılır. Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen
öğrenci, mazeretli olduğu tüm ara sınavları için mazeret sınavına girer. Mazeret sınavına gir-
meyen öğrenci o ara sınavdan 0(sıfır) notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret be-
yan edilemez.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönemin
sonunda yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci girebilir.
Devam koşulunu yerine getirdiği halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve yarıyıl sonu
sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci
için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencinin bütünleme sınav notu sıfır
sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.
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Ders başarı notu
MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınav, uygulamalı çalışma, ödev gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ile yarıyıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.
Ara sınavların ders başarı notuna etkisi en çok % 50 olabilir.

(2) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:
a) Puan Not Katsayı

90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
75-84 BB 3.00
70-74 CB 2.50
60-69 CC 2.00
55-59 DC 1.50
50-54 DD 1.00
00-49 FF 0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;
1) BL: Kredisiz derslerde başarılı,
2) BZ: Kredisiz derslerde başarısız,
3) DZ: Devamsızlık nedeniyle sınavına girme hakkı olmadığından başarısız,
4) FF: Başarısız,
5) M: Muaf,
6) H: Mazeretli
olarak tanımlanır.
c) Bir dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora

öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.
ç) Bir dersten CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan yüksek lisans öğren-

cisi ile bir dersten CB, CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan doktora öğrencisi
başarısız sayılır.

d) M notu, bir başka üniversiteden yatay geçiş ile gelen öğrencinin önceden almış ol-
duğu ve denkliği ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim
Kurulunca kabul edilerek başarılı sayılan dersler için verilir. M ve BL notu, not ortalama he-
saplamasına dâhil edilmez.

Ders tekrarı
MADDE 27 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli

dersi alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam mecburiyeti vardır. Öğ-
renci alması gereken sayıda seçmeli dersleri alması durumunda, fazladan alıp kaldığı seçmeli
dersler öğrencinin mezuniyeti için engel teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonucuna itirazı olan öğrenci bu itirazını,

sınav sonucunun ilanından itibaren en geç 3 iş günü içinde Enstitüye yazılı olarak yapabilir.
İtiraz dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir, öğretim üyesinin not değişikliği ile ilgili
raporu hakkında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Akademik ortalamanın hesaplanması
MADDE 29 – (1) Bir dersin AKTS kredisi ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde be-

lirtilen başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama,
öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından itibaren aldığı derslerin ağırlıklı puanla-
rının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(2) Bu bölme işleminde virgülden sonra iki basamak kullanılır.
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Lisansüstü diploması
MADDE 30 – (1) Tez savunması/Sanatta yeterlik/Dönem projesi sınavında başarılı

olan ve diğer koşulları da sağlayan lisansüstü öğrencisinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Diplomanın şekli ve esasları Senato tarafından belirlenir.
İlişik kesme
MADDE 31 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla;
a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uyarınca yükseköğretimden çıkarma cezası almış olan,

b) Kendi isteği ile kaydını sildiren,
c) Kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı halde kayıt

yaptırdığı anlaşılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa
bile aldığı mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakkında yasal işlem başlatılır.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler,
Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

Mazeretler ve kayıt dondurma
MADDE 32 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen ma-

zeretinden dolayı öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu
süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin,
kayıt dondurma süreleri bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisansüstü azami öğretim sü-
resinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin askere alınması,
b) Öğrencinin mesleği gereği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili öğrenim yapmak

üzere yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi,
c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş

veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü,
ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya mal-

zeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,
d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii

afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
e) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.
(3) Kaydı dondurulmuş bir öğrencinin, tekrar kayıt açtırmak için, ilgili yarıyılın baş-

langıcından en az 15(onbeş) gün önce bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında,

belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapma, bilgilere
erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya
Üniversite içinde ya da yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa
düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3(üç) yıldır.

Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci 3(üç) yarıyıldan
az olmamak üzere daha erken sürede programı tamamlayabilir. Azami sürede eğitimini başarı
ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine
göre belirlenen ilgili dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
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öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

Dersler ve krediler
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az 7(yedi) ders, uzmanlık alan dersi,

seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 5(beş) ders alabilir.
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 90 AKTS’yi tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi; danışmanın isteği, ilgili Anabilim/Anasa-
nat Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Seminer dersi
MADDE 36 – (1) Öğrenci, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir çalışma

hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi da-
nışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem
sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen ku-
rallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer
dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 37 – (1) Öğrenci, derslerini başarıyla tamamladıktan sonra hazırladığı tez

öneri formunu danışmanına sunar. Bu form danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının
onayı ile Enstitüye teslim edilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez
konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Yüksek lisans tezi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçüt-
lere göre hazırlanır.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, danışmanın önerisi, ilgili

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir.
Yüksek lisans tez savunma jürisi en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az
3(üç) asıl ve biri kurum dışından olmak üzere 2(iki) yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tamamlanan tezin danışmanı, öğrencinin tez savunma sınavına gi-

rebilmesi için Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına başvurur. Anabilim/Anasanat Dalı Baş-
kanlığı tez jürisi ve savunma sınavı tarihi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş beş nüshasını
ve intihal raporunu Enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci tezini, tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten
itibaren bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki süreleri aşmamak kaydıyla, en erken 4 ay
sonra savunabilir. Danışman veya tez önerisi değişikliği durumunda öğrenci; değişikliğin ka-
bulünden itibaren 4 ay sonra tezini savunabilir.

(3) Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren, en erken
onbeş gün, en geç bir ay sonra toplanarak, tez savunma sınavı yapar. Öğrenci, tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı andan itibaren
varsa, mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir; mazereti olan üyenin yerine yedek üye
davet edilir.

(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnız
jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3(üç) gün içinde sınav evrakıyla bir-
likte Enstitüye teslim edilir.
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(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en erken 3(üç) ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının
ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine
tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez
konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları
yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgele-
mek zorundadır. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona
ermesinden itibaren 1(bir) ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, ma-
zereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından kabul edilmeyen öğrenci en erken 3(üç) ay içinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sı-
nava alınır.

(9) Jürinin kabul ettiği tez, öğrenci tarafından tez yazım esaslarına uygun şekilde ha-
zırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve tezin teslim kop-
yasının danışman tarafından onaylanmış intihal raporuyla birlikte 1(bir) ay içerisinde Enstitüye
teslim edilir.

(10) Öğrenci enstitüye kayıt yaptırdıktan itibaren 8(sekiz) yarıyıl içinde tez savunma
sınavına girmemiş veya girip başarılı olamamış ise almakla yükümlü olduğu asgari ders sayı-
sına ilaveten en az 2(iki) ders daha almak ve başarılı olmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans; en az 4(dört) yıl süreli bir yükseköğretim ku-

rumundan mezun olanlara meslekî konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygula-
mada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim ve dönem projesini
kapsayan bir lisansüstü programdır. Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açı-
lacağına, ilgili anabilim/anasanat dalının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatonun uygun
görüşü ile Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilir.

Süre
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi azami 3(üç)

yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci 2(iki) ya-
rıyıldan az olmamak üzere daha erken sürede programı tamamlayabilirler. Azami sürede eği-
timini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümlerine göre belirlenen ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini öde-
mek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara
katılma ile proje hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Dersler ve krediler
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az 10(on) ders ile dönem proje-

sinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 7(yedi) ders alabilir. Öğrencinin programdan me-
zun olabilmesi için en az 90 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans progra-
mına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı
için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına
geçiş yapabilirler. Bununla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Bu durumda tezsiz yük-
sek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılır.
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Dönem projesi
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, ilk yarıyıldan

sonra, dönem projesi dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci, dönem projesi öneri formunu danış-
manına sunar. Bu form danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının onayı ile Enstitüye
teslim edilir. Dönem projesi önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem projesi
konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Öğrenci, ilgili programda alması gereken derslerin tamamını başarı ile tamamla-
dıktan sonra, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlamış olduğu dönem projesini Enstitüye
teslim edebilir. Bir sonraki yarıyılın kayıt dönemine kadar teslim edilmediği takdirde, dönem
projesi dersine yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

(3) Dönem projesi raporu, danışman tarafından başarılı/başarısız şeklinde değerlendi-
rilir. Değerlendirme sonucu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Danışmanın kabul ettiği dönem projesi, öğrenci tarafından tez yazım esaslarına uy-
gun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler, CD or-
tamında (Word ve PDF formatında) ve dönem projesinin teslim kopyasının danışman tarafından
onaylanmış intihal raporuyla birlikte bir ay içerisinde Enstitüye teslim edilir.

(5) Dönem projesi dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı, Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite

içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş prog-
ramlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre
MADDE 45 – (1) Doktora programının azami tamamlanma süresi; yüksek lisans de-

recesi ile kabul edilenler için 6(altı) yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9(dokuz) yıldır.
Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim
ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 2(iki) yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
3(üç) yıldır.

(3) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayan ve azami süresi içinde tez çalış-
masını tamamlamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine
devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama
hariç, öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.
Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve
benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğ-
rencinin talebi üzerine kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(4) Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren; öğ-
renci doktora tezini, tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat eden için 18(onsekiz) aydan,
lisans diplomasıyla müracaat eden için 24 (yirmidört) aydan önce Enstitüye sunamaz. Öğren-
cinin doktora tezini Enstitüye teslim edebilmesi için, tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat
etmiş ise en az 3(üç), lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az 4(dört) kez tez izleme ko-
mitesince başarılı sayılması gerekir.

Dersler ve krediler
MADDE 46 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğ-

renci için en az 7(yedi) ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 180 AKTS kre-
diyi tamamlaması gerekmektedir.

(2) Doktora programı; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az 14(ondört)
ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS krediyi tamamlaması gerek-
mektedir.

(3) Bir yarıyılda alınan uzmanlık alan, seminer ve tez çalışması dersleri hariç,
zorunlu/seçmeli derslerin sayısı 5’i (beş) geçemez.

(4) Doktora ders dönemi en az 2(iki) dönemden oluşur. Yatay geçişle gelen öğrenci
hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak alınan derslerle veya fazla kredi alınarak ders dönemi
kısaltılamaz.

Seminer dersi
MADDE 47 – (1) Öğrenci, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir çalışma

hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi da-
nışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem
sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen ku-
rallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer
dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Doktora yeterlik sınavı ve esasları
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Öğ-
renci, derslerini başarı ile tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla yeterlik sınavına girmek
istediğini belirten bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim Dalı Kurulu
tarafından önerilen Doktora Yeterlik Komitesi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır. Doktora
Yeterlik Komitesi öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarihi belirler. Yeterlik sınavları Ma-
yıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda 2(iki) kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından önerilen, Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan ve ilgili Bilim Dalı Başkanlarından oluşan 5(beş) kişilik doktora
yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bilim Dalı Başkanlarının sayısının yeterli
olmadığı durumda, ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden de komiteye üye yapılabilir. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürisi
kurulmasını önerebilir.

(3) Doktora yeterlik komitesi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil,
5(beş) asıl ve 2(iki) yedek öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi oluşturur. Doktora yeterlik
komitesi, yeterlik sınav jürisi belirlerken, bu jürinin bir üyesinin yakın bir anabilim dalından
olmasına karar verebilir. Yedek üyelerden en az biri diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden
seçilir. Yeterlik sınavına gelemeyen üyenin yerine yedek jüri üyesi davet edilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı
herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Doktora yeterlik sınavında öğ-
rencinin başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların ortalamasının 100 üzerinden en
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az 75 puan alması gerekir. Jüri, sözlü sınav sonucunu bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri
ile birlikte en geç 3(üç) gün içinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitü Müdür-
lüğüne teslim eder.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tek-
rar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri değiştirilemez.

(6) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciye, yeterlik jürisinin önerisi Enstitü
Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile en fazla bir yarıyıl ders yükü kadar, yeni ya da daha önce
alıp başarılı olduğu dersler aldırılabilir. Bu dersler başarı ile geçildikten sonra öğrencinin dok-
tora yeterlik sınav süreci tekrarlanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanın

önerisi, Anabilim Dalı Kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Tez
İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi 3(üç) öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danış-
manından başka, üyelerden en az biri yakın bir anabilim dalından veya farklı bir üniversitenin
ilgili/yakın bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına ka-
tılabilir ancak Tez İzleme Komitesine üye olamaz.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Anabilim Dalı Kuru-
lunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile komite üyelerinde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi ve tez izleme raporları
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6(altı)

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin
yazılı raporunu danışmanının uygun görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulmak
üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci aynı raporu, Enstitü Yönetim Kurulunun
onayladığı sözlü savunma tarihinden en az 15(onbeş) gün önce Tez İzleme Komite üyelerine
de iletir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt
çoğunlukla karar verir. Bu kararla tez önerisi, komite tarafından anabilim dalı başkanlığına tes-
lim edilir. Anabilim dalı başkanlığı tez önerisini, sözlü savunmayı izleyen 3(üç) gün içinde
Enstitüye gönderir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, başka bir danışman talep edebilir ve/veya yeni bir
tez konusu seçebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3(üç) ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise 6(altı) ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer kere olmak üzere yılda 2(iki) kez toplanır. Öğrenci, danışmanın onayıyla
toplantı tarihinden en az 1(bir) ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o
ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez
izleme komitesinin kararı ve öğrencinin tez izleme ara raporu 3(üç) iş günü içerisinde anabilim
dalı başkanlığı tarafından enstitüye teslim edilir.

(5) Tez önerisi veya tez izleme raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci, o dönem için
başarısız sayılır.

(6) Çalışmalarına yurt dışında devam eden öğrenci, sunmak zorunda olduğu tez izleme
raporlarını dönüşünden itibaren en geç 3(üç) ay içerisinde tez izleme komitesi önünde sözlü
olarak sunar.
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Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlanması
MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez

yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(2) Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanı, öğrencinin tez savunma sınavına girebil-
mesi için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı tez jürisi, savunma sı-
nav tarihi ve yeri önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş 7(yedi) nüshasını ve intihal raporunu
Enstitüye teslim eder. Tez savunma sınavı, Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra en erken
1(bir), en geç 2(iki) ay içerisinde belirlenecek bir tarihte yapılır.

(3) Tez savunma sınavı jüri üyeleri, savunma sınavı tarihi ve yeri; danışmanın anabilim
dalı başkanlığına önerisi, anabilim dalı başkanlığının enstitüye teklifi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu’nun onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, da-
nışman dâhil, 5(beş) asıl ve biri kurum dışından olmak üzere 2(iki) yedek öğretim üyesinden
oluşur. Tez izleme komitesi bu jürinin doğal üyesidir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan
jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 1(bir) hafta içerisinde varsa maze-
retlerini Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden,
tez savunma sınavına mazereti nedeniyle giremeyecek olan, mazeretini belirten dilekçeyi ana-
bilim dalı başkanlığına sunar ve bu dilekçeye istinaden anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla yeni üye belirlenir.

(4) Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati en az 3(üç) gün önceden Enstitüde ve
ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yal-
nız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasına katılabilir ancak jüri üyesi olamaz.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri tezle ilgili ay-
rıntılı kişisel raporlarını sınav sonuç tutanağına ekleyerek, tez danışmanına iletirler. Bu raporlar
ve tutanak anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen 3(üç) iş günü içinde sınav
evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç
6(altı) ay içinde gereğini yaparak tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için
talepleri halinde bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(6) Jürinin kabul ettiği tez, öğrenci tarafından tez yazım esaslarına uygun şekilde ha-
zırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve danışman tarafından
onaylanmış tezin teslim kopyası, intihal raporuyla birlikte 1(bir) ay içerisinde Enstitüye teslim
edilir.

(7) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Enstitü Kurulu ek olarak
bilimsel bir yayın ölçütü getirebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise estetik değeri yüksek uygulama sergilemeyi amaçlayan
bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için en az
7(yedi) ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalardan oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 180 AKTS krediyi
tamamlaması gerekmektedir.
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(3) Sanatta yeterlik programı lisans derecesine sahip öğrenciler için en az 14(ondört)
ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
malardan oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS krediyi ta-
mamlaması gerekmektedir.

(4) Bir yarıyılda alınan seçmeli derslerin sayısı 5’i(beş) geçemez.
Süre
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programına ilişkin süreler, bu Yönetmelikte geçen

doktora programındaki hükümlere göre yürütülür.
Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili

uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla
ilgili konularda derinliğe bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavının
uygulanması bu Yönetmeliğin doktora yeterlik sınavına ilişkin hükümlerine göre yapılır.

Sanatta yeterlik çalışması
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan bir öğrenci için; da-

nışman, Anasanat Dalı Başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden olu-
şacak bir komite tarafından öğrencinin tez çalışması mı yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı
belirlenerek Enstitüye önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenci için, bu Yönetmeliğin doktora
tez çalışmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanat eseri çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için;
a) Her öğrenci için bir sanat eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur. Bu komitenin

oluşturulmasında ve çalışmasında bu Yönetmeliğin doktora tez izleme komitesine ilişkin hü-
kümleri uygulanır.

b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyetini, içeriğini ve gerekirse yön-
temini içeren bir sanat eseri çalışması önerisi, danışman gözetiminde öğrenci tarafından yazı-
larak anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilir. Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile öneri
kesinleşir.

c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, çalışmasını açıklayan
ve belgeleyen yazılı bir metni Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlar ve bu
metnin 7(yedi) kopyasını Enstitüye sunar. Bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve o daldaki
çalışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini,
hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali ya da temsili açıklayan bir ön rapor niteliğindedir.

ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılması ile ilgili diğer tüm hususlar bu Yönetme-
liğin doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin hükümlerine göre yapılır. Ancak burada tezin
yerini sanat eseri alır. Sanat eseri ise, yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi, uygulamalı
olarak sunulan resital, temsil ve benzeri çalışma da olabilir. Resital, temsil ve benzeri çalışma
olması durumunda, öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir sanat eserini jüri önünde icra etmesi
ve savunması istenir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması, bu Yönetmelikte ge-

çen doktora tezinin sonuçlandırılmasıyla ilgili hükümlere göre yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 57 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye

mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir.
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(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, en az 10(on) ders ile dönem projesi
dersinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 7(yedi) ders alabilir. Öğrencinin programdan
mezun olabilmesi için en az 90 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Öğrenci, dönem projesinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi ra-
poru vermek zorundadır.

(3) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi
alanlarda uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, Anabilim/Anasanat
Dalı Kurul kararı ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından karar verilir ve Yük-
seköğretim Kurulu’nun uygun gördüğü programlara öğrenci alınır.

(4) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi hususunda bu Yönet-
meliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 58 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan eğitim

tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
(3) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Diploma ile ilgili işlemler Senato ta-

rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi
MADDE 59 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili

olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji Enstitüsü
arasında yapılan öğrenci değişimi anlaşmaları uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçeve-
sinde anlaşmalı üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Aynı değişim
kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içeri-
sinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Değişim programlarının uygulanmasına ilişkin esas-
lar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Disiplin
MADDE 60 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili Enstitülerin Yönetim
Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan

Yönetmelik hükümleri; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten öncen kayıt yaptırmış öğ-
rencilere uygulanmaya devam eder; ancak bu öğrencilerin yazılı başvuruda bulunması halinde
kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim

ve Tıp Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının

kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim ve Tıp

Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında yü-

rütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hüküm-

leri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (g), (ğ) ve

(ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Danışman/koordinatör: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilen-

mek üzere bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendi-

rilen öğretim elemanını,”

“g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu,

yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kuru-

lunu,”

“ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarda kon-

servatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksek-

okullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,”

“ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil ile 20/6/2012 tarihli

ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları

yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift anadal ve yandal

programları, fakülteler/konservatuvar/yüksekokullar/meslek yüksekokulları ve bölümler arası

yatay geçişler ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve in-

tibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına

istinaden dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Eğitim türlerine bağlı olarak fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokul-

larında yürütülecek programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/kon-

servatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç mayıs ayı

içinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, bir sonraki eğitim-öğretim

yılında bölüm/program/anabilim/anasanat dalı için önerilecek öğrenci kontenjanlarını, puan

türünü ve aranacak diğer nitelikleri her yıl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda görüşülmek

üzere Rektörlüğe bildirirler.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 4 üncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin

fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya

ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara

sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.”

“(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar.

Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunî temsilcileri

aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-Devlet

sistemi üzerinden de yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı

payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın, ilgili

mevzuat hükümlerine göre her bir dönem için öğrenim ücreti öderler.

(3) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl ilgili mevzuatla

belirlenen kapsam ve koşullarda tespit edilen miktarlar üzerinden tahsil edilir.

(4) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yıl başında kayıt

olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında,

yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise şubat ayında ödenir. Süresi içinde katkı payı

veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edil-

meyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölüm/program/anabilim/anasanat dalında her bir

yarıyıl/yıl için müfredat programında bulunan ve alması gereken asgari derslerden başarılı olan

28 Haziran 2015 – Sayı : 29400                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 101



ve aynı yarıyılda/yılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin başarı ortalamasına göre

yarıyıl/yıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin değerlendiril-

mesinde aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) İkinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin öde-

yecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücretini; birinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki

dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öderler.

b) Bir bölümdeki öğrencilerin bulundukları sınıf itibariyle ilgili yarıyıl/yıldaki öğrenci

sayısı dikkate alınır. Gruplara ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup

toplamına göre işlem yapılır.

c) Çift anadal öğrencileri yalnızca kayıtlı oldukları anadal programlarında yüzde on

uygulamasına dâhil edilirler.

ç) Azami eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.

d) İki dönem üst üste AGNO’su 2.00’ın altında olduğu için yarıyıl/yıl kaybeden öğren-

ciler takip eden yarıyılda/yılda yüzde on hesabına dâhil edilmezler.

e) Herhangi bir yarıyıl/yıldan başarısız dersi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.

f) Bir bölüm için yüzde ona giren öğrenciler belirlenirken; ERASMUS, Farabi gibi öğ-

renci değişim programları ile özel öğrenci ve benzeri durumdaki öğrenciler bu kapsamda de-

ğerlendirilir.

g) İlgili eğitim-öğretim yılında yaz öğretiminde alınan dersler hesaba katılmaz. Bu öğ-

renciler için bahar yarıyılında hesaplanan AGNO dikkate alınır.

ğ) Yıl sistemi uygulayan programlarda bu hesaplama bahar yarıyılı sonunda yapılır.

h) Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında son sırada olan öğrenci

ile aynı AGNO’ya sahip olan bütün öğrenciler yüzde on sıralamasına dâhil edilir.

ı) Bütünleme sınavı olan birimlerde başarı sıralaması bu sınavlardan sonra yapılır.

i) Her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre yarıyıl/yıl sonu itibariyle yapılacak sırala-

mada ilk yüzde ona girenlerin listesi, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Rektörlüğe bildirilir.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programların-

daki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler

için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(7) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim hem de

uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan

öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fık-

rasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti öderler.

(8) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans

ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenci-

lerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında

kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu

madde hükümlerine göre katkı payı alınır. 

(9) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak her yıl Bakanlar Kurulu tarafından be-

lirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tara-

fından, her sınıf için en az bir danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar

arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav

programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.

(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçeve-

sinde yürütürler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı

payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçek-

leşir.

b) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyip, öğrenci bilgi sistemi üzerinde almak is-

tediği ders/ler için ders kaydı yapan öğrencinin ders kayıt bilgileri danışman tarafından kontrol

edilip, onaylanarak ders kayıt fişinin çıktısı alınır.

c) Ders kayıt fişinin öğrenci ile danışman tarafından imzalanması suretiyle ders kayıt

işlemi tamamlanmış olur.

ç) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarı-

yılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Ders kaydı yaptırılmayan süre, 30 uncu

maddede belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptı-

ramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin de-

vamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine

ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim programı, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının

niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik ça-

lışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özel-

liklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/anabilim/ana-

sanat dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda

yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bö-

lüm ve fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında açılmış olan genel kültür

ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezu-

niyet için alınması gerekli toplam kredi saatinin %10’unu aşamaz.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, konservatuvar ve lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin haf-

talık alabileceği derslerin kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 26 kredi saati; paket

program uygulayan birimlerde 27 kredi saati geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğ-

retim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Meslek yüksekokullarında ise

bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarının üst sınırı, ilgili birimlerin

eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Mezuniyet için ge-

rekli toplam kredi saati miktarı 160 ve üzerinde bulunan fakülte/konservatuvar/yüksekokullar

için öğrencinin haftalık alabileceği kredi saati miktarı, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav

uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Belirlenen kredi saati sınırları, tekrar dersi

olan veya AGNO'su 2,50'nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı ver-

mez.”

“(5) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri

hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi

olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine ge-

tirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını

aşmamak üzere ilave olarak en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları

yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave ola-

rak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı ol-

mayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıl-

dan alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin kredi saati haftalık azami kredi saati miktarını aş-

mamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarı-

yılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim/ana-

sanat veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değer-

lendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır. Bu süreçte öğrenciler, muafiyet talebinde

bulunduğu derse/derslere devam eder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/anabilim/anasanat dalı/programlara ait hazırlık

sınıfı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası,  yedinci fıkrasının

(ç), (e), (f), (g), (ğ) bentleri, sekizinci fıkrası ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

yedinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.  

“(1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek

ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı ve ek sınavdan olu-

şur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli tür-

lerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.”
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“ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde be-

lirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla,

yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf

notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine

geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edi-

len harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

“e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama

şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya

mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan

sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili

dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bü-

tünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır.

Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin,

akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler.”

“f) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden

dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır.

Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim

kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları

ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle ma-

zeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

“g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı

Dil dersi ile Bilgi İletişim Teknolojisi, Temel Bilgisayar Kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli

dersler için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar, Senato tarafından belirlenecek

esaslara göre yapılır.”

“ğ) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: İzlediği programın normal süresi sonunda mezuni-

yet durumuna gelmiş, ancak AGNO'su 2,00'dan düşük olduğu için mezun olamayan öğrencilere

AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için son dört yarıyıla ait derslerden en çok dört

ders için yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri

dersler ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.”

“h) Ek Sınav: 30 uncu maddede belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğ-

renciler için söz konusu madde de yer alan kapsam ve koşullarda yapılan sınavdır. Bu sınavdan

yararlanmak üzere ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav haklarını

kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri so-

nunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun gö-

rülen tarihlerde kullanırlar.”

“(8) Uzaktan eğitim yapan ve/veya yukarıda tanımlanmayan sınav türlerine sahip fa-

külte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında, bu sınavların nasıl yapılacağı ve

değerlendirileceği, bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.”

“(10) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve

etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından

öğrenci bilgi sisteminde ve/veya ilan panolarında duyurulur.”
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MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim/

anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi

gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştiri-

lemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl/yıl içi ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı sonuçlarına

göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının yapıldığı

tarihi izleyen yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan

edilir ve öğrenci başarı listeleri birim başkanlığınca dekanlığa/müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan

edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim

eder. Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu

evrakı iki yıl saklamak zorundadır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı

tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/ana-

bilim/anasanat dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtla-

rında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu ka-

rarı ile düzeltilir ve ilan edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) AGNO; öğrencinin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunda öğ-

renimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne

kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede belirtilen

ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saa-

tine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarla-

tılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç

olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan AGNO’su ile bir

önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız

öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu

aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları

bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı

oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya
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bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması ge-

rektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde

tercihen veya öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam

ederler. Öğrenci bu şekilde herhangi bir yarıyıldan/yıldan ders hak ettikten sonra,  AGNO’sunun

tekrar iki dönem üst üste 2,00’ın altına düşmesi daha sonraki dönemlerde bu yarıyıldan/yıldan

ders almasını engellemez. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-

duğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yap-

tırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami

dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş

yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını

azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun

olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı

verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç ya-

rıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir

dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları

dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda, izledikleri programdan mezun ol-

mak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO'ları 2,00'dan düşük olduğu

için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yük-

seltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. 

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve

daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst

üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hak-

kından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. 

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci

katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-

daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sı-

nıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav

hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden

öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl

sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eği-

tim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları

tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam

ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel ve
sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim
kurulu karar verir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksek-

okullarına yapılacak yatay/dikey geçişler ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.” 
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Çift anadal programında; bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri

süresince, aynı fakülte/konservatuvar/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölü-
me/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı za-
manda takip edebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı

gündür. Ancak, bu tarihe kadar, kredili bir ders olmamak şartıyla, staj, endüstriye dayalı öğre-
tim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer se-
beplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte me-
zun olur. Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir
sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya
ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğren-
ciler staj yaptıkları yarıyılda/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır. 

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra
eklenmiştir. 

“(4) 30 uncu maddede belirtilen azami sürelerin hesaplanmasına 2014-2015 eğitim-öğ-
retim yılı güz yarıyılında Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu yarıyıldan önceki öğrenim süreleri
dikkate alınmaz.”

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/5/2012 28292

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/12/2012 28496
2- 13/1/2014 28881
3- 28/4/2014 28985
4- 9/9/2014 29114
5- 23/1/2015 29245
6- 31/3/2015 29312
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühen-

disliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 − (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyomedikal alanında yenilikçi ve özgün çözümler üretmek amacıyla disiplinler arası

araştırmalar yapmak.

b) Tıbbi cihaz ve sistemler geliştirmek ve bu sonuçları Üniversite ve biyomedikal en-

düstrisine sunmak.

c) Biyomedikal ve klinik mühendisliği için yeni yaklaşım ve teknikler geliştirmek.

ç) Biyomedikal ve klinik mühendisliği alanında Üniversiteye ve sektöre yönelik uygu-

lamalar yapmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
b) Ulusal ve uluslararası Üniversite ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak ve

disiplinler arası çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, sempozyum ve kongre
gibi bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara klinik mühendisliği ve danışmanlık
hizmetleri vermek.

ç) Gelişen biyomedikal teknolojileri ve uygulamalar konusunda mesleki eğitim prog-
ramları geliştirmek ve uygulamak.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları bilimsel yayın ola-
rak sunmak.

e) Amaçları ile ilgili gerekli gördüğü diğer faaliyetleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

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

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üni-
versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren
Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür
yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda
ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

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

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

tiyacını Rektörlüğe sunmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma
yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden

görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde

Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt ço-

ğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul

veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk

sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-

rafından seçilen en çok yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde toplanır. Gerektiğinde Mü-

dürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır;

toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

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

tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafın-

dan görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

28 Haziran 2015 – Sayı : 29400                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 111



Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ 

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ (ÖGEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı ola-

rak kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi’nin (ÖGEM) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğret-

meyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

desinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme  Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – (1) Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi; Üniversitede öğrenme

süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek,

b) Öğretim üye ve görevlilerine yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaç-

layan programlar sunmak,
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c) Mesleğe yeni başlayan öğretim üyeleri için mesleğe uyum programları düzenlemek,

ç) Yeni göreve başlayan araştırma görevlileri için uyum programı yürütme ve araştırma

görevlilerinin öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek, 

d) Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma

sonuçlarını yayınlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi gelişti-

recek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak,

e) Merkezin çalışma alanları kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,

f) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalış-

malarına yön vermek.

(2) Merkez verdiği tüm hizmetlerin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin misyonuna pa-

ralel, mesleki ve etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde öğrencilerin ve

öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

Merkezin faaliyet alanları  

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçlarına ula-

şabilmek için, Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve

öğretimin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak

ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri

düzenlemek,

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğre-

timde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler sunmak,

c) Öğretim elemanlarının öğretimlerini iyileştirmeye yönelik bireysel veya grup danış-

manlığı hizmeti vermek,

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı

sunmak,

d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve

öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluş-

turmak.

(3) Merkez, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara akade-

mik özeliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma, Üniversitede gerekli olan öğrenme be-

cerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olur. Öğrencilere sunulan

hizmet ve programlar aşağıda listelenmiştir:

a) Akademik konulara yönelik bireysel veya grup rehberliği ve danışmanlığı hizmeti

vermek,

b) Öğrencilere öğrenmelerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenme becerileri ve stratejileri,

zaman yönetimi, sınavlara hazırlık, sınav kaygısı ile başa çıkma, erteleme davranışının üste-

sinden gelme gibi konularda seminerler vermek,
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c) Akran destekli ders çalışma programları düzenlemek,

ç) Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu destekleyici

oryantasyon programı düzenlemek,

d) Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal

kütüphane ortamı sunmak.

(4) Merkez, kendi alanıyla ilgili araştırma - yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme

ve kendi faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin profil, ihtiyaç ve memnuniyetini belirlemek

amacıyla düzenli aralıklarla araştırmalar yapmak,

b) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek,

c) Öğrencilerin akademik gelişimini takip etme; öğrencilerin gelişimini olumlu veya

olumsuz yönde etkileyen etkenler hakkında araştırmalar yapmak,

ç) Üniversite öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak eğitim malzemeleri ge-

liştirilmesi, eğitimde teknoloji kullanımı, öğretim üyesi-öğrenci iletişiminin geliştirilmesi gibi

konularda projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

d) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, öğretim üyeleriyle paylaşarak

öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların

tasarlanmasına yardımcı olmak,

e) Araştırma bulgularını yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel

yayın haline getirmek,

f) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar

yapmak,

g) Merkezin çalışma alanları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar düzenle-

mek,

ğ) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği

içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları  

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez müdürü, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uy-

gulama ve eğitim deneyimine sahiptir. Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev

süresi dolan Müdür, birden fazla kez görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili

planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.
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Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara

başkanlık eder.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, gerekli

koordinasyonu ve denetimi sağlar, Merkezin idari işlerini yürütür. 

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur. 

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci

toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rek-

tör’e karşı sorumludur. 

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımı sağlar. 

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve gö-

revlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir. 

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süre ile

görevlendirilir. Merkezde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Bunlar Merkezin faaliyet alanları ko-

nusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzmanlardır. Merkez Müdürü görevi başında

bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet ederler. Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdü-

rü’nün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler. 

Merkez yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite'nin Merkez'in faaliyet alanlarıyla ilgili

çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört

üye ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin gö-

rev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-

den ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

bir üye görevlendirilir.
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Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez olmak

üzere toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki

görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek,

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.

Merkez danışma kurulu 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör’ün onayıyla atanır. Merkez Danışma Kurulu,

Üniversite içinden ve dışından 3 ile 9 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en

az bir kez, gerektiği durumlarda da Merkez Müdürünün daveti üzerine, toplanır.  Merkez Mü-

dürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlan-

mak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.  

Merkez danışma kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bi-

limsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. 

Harcama yetkilisi

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

Yardımcısına ve/veya Merkez Müdürü’ne devredebilir. 

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

28 Haziran 2015 

PAZAR 
Sayı : 29400 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2009/59 

Karar No : 2010/346 

Katılan : HÜMAYİ YILMAZ (KATILAN DURSUN YILMAZ MİRASÇISI) Ali ve 

Elif kızı 1928 D.lu 

Mahkememizin 07/12/2010 tarih 2009/59 esas 2010/346 karar sayılı ilamı ile sanık Yücel 

Pehlivan hakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya kredi kurumlarının 

araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık CMK 223/2e bendi gereğince BERAATİNE, 

Beyoğlu adli emanetinin 2007/989 suç eşyası esas defter sırasında kayıtlı çek aslının delil 

olarak dosyada saklanmasına,2009/3041 suç eşyası esas defter sırasında kayıtlı resmi 

kuruluşlardan celbedilen müdahil Dursun Yılmaz'ın imzalarını içerir belge asılları ile dosyada 

muhafaza edilen sanığın imzalarını içerir belge asıllarının alındıkları kurumlara İADELERİNE, 

karar verilmiştir. 

Katılan Dursun Yılmaz vefat etmiş geriye mirasçısı Annesi Hümayi Yılmaz kaldığından 

ve adına gönderilen tebligatın bila tebliğ iade edildiği Mernis adresinin Almanya olarak 

gözüktüğü ancak açık adresinin belirtilmediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi 

uyarınca Katılan Dursun Yılmaz mirasçısı Hümayi Yılmaz HAKKINDA hükmün ilanen 

tebliğine, Ceza Muhakemeleri usul kanunun 291 ve 263 maddeleri uyarınca 21 gün içerisinde 

mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine veya cezaevinde bulunuyor ise bulunulan 

ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle İstanbul 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ve belirtilen süre içerisinde itiraz edilmediğinde 

kesinleştirilerek infaza ilişkin hükümlerin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 

 5413 
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İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No: 2006/17 

Zimmet, Bankayı Vasıta Kılarak Dolandırıcılık, Devlete Karşı Dolandırıcılık, Cürüm 

İşlemek amacı ile Teşekkül Oluşturmak ve Üye Olmak suçundan, Osman ile Ayşe'den 

olma,01.01.1937 doğ. İstanbul, Şişli, Meşrutiyet Mah. Nüfusuna kayıtlı (TC.NO: 39526593888) 

Sanık YAVUZ UZAN hakkındaki Mahkememizin 2008/10 Esas sayılı dosyasından tefrik 

edilerek 2013/55 Yeni Esas alarak kaydedilen ve 2006/17 esas sayılı dosyamız ile birleştirilerek 

yargılaması bu dosya üzerinde devam eden yargılama ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen 

suçlardan dolayı İstanbul C.Başsavcılığınca hazırlanan 31.01.2008 tarih ve 2008/1550 esas sayılı 

iddianame ile yargılama yapılmak üzere dava devam etmiş olmakla ; 

Mahkememizin 2006/17 Esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılaması devam eden 

sanık YAVUZ UZAN hakkında, Mahkememizce 26.01.2011 tarih 2008/10 Esas sayılı 

dosyasından 527l Sayılı Yasanın 100. Maddesi gereğince sanık hakkında 26.01.2011 tarihinde 

gıyabi tutuklama müzekkeresi çıkartıldığı, 

Ayrıca, sanık hakkında İst. C.Başsavcılığınca 14.01.2015 tarih ve 2015/1846 Esas sayı ile 

açılan iddianame ile 2015/5 esas sırasına kaydı yapılan ve yine 2006/17 esas sayılı dosya ile 

birleştirilerek yargılaması bu dosya üzerinden devam eden yargılama ile ilgili olarak da, 

23.01.2015 tarih ve 2015/5 esas sayılı dosyasından 5271 Sayılı Yasanın 100. Maddesi gereğince 

gıyabi tutuklama müzekkeresi çıkartıldığı, 

Bu zamana kadar sanığın gıyabi tutuklama emirlerinin infazının gerçekleşmediği, sanığın 

Mahkememiz duruşmalarına gelmeyerek kovuşturmanın sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede 

olduğunun bilinmediği anlaşıldığından, Sanık hakkında CMK 247/2-a-b maddeleri gereğince 

kaçak işlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 

Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'te yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde 

sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK 

SAYILACAĞINA, 

CMK 248. maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına 

orantılı olarak EL KONULABİLECEĞİ, 

İlanen tebliğ olunur. 4905 

————— 
Esas No: 2006/17 

Zimmet, Bankayı Vasıta Kılarak Dolandırıcılık, Devlete Karşı Dolandırıcılık, Cürüm 

İşlemek amacı ile Teşekkül Oluşturmak ve Üye Olmak suçundan, Kemal ile Melahat'den olma, 

30.05.1967 doğ. İstanbul, Üsküdar, Selimiye Mah. Nüfusuna kayıtlı (TC.NO: 15008415374) 

Sanık MURAT HAKAN UZAN hakkındaki Mahkememizin 2008/10 Esas sayılı dosyasından 

tefrik edilerek, 2013/55 Yeni Esas alarak kaydedilen ve 2006/17 esas sayılı dosyamız ile 

birleştirilerek yargılaması bu dosya üzerinden devam eden yargılama ile ilgili olarak, yukarıda 

belirtilen suçlardan dolayı İstanbul C.Başsavcılığınca hazırlanan 31.01.2008 tarih ve 2008/1550 

esas sayılı iddianame ile yargılama yapılmak üzere dava devam etmiş olmakla ; 

Mahkememizin 2006/17 Esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama devam eden 

sanık MURAT HAKAN UZAN hakkında, Mahkememizce 26.01.2011 tarih 2008/10 Esas sayılı 

dosyasından 527l Sayılı Yasanın 100. Maddesi gereğince sanık hakkında 26.01.2011 tarihinde 

gıyabi tutuklama müzekkeresi çıkartıldığı ve bu zamana kadar sanığın gıyabi tutuklama emrinin 

infazının gerçekleşmediği, sanığın Mahkememiz duruşmalarına gelmeyerek kovuşturmanın 

sonuçsuz kalması için saklandığı, nerede olduğunun bilinmediği anlaşıldığından, Sanık hakkında 

CMK 247/2-a-b maddeleri gereğince kaçak işlemlerinin yapılmasına ve ilanen tebliğine karar 

verilmiş olup, 

Mahkememizce çıkartılan ilanın Resmi Gazete'te yayınlanmasını müteakip, 15 gün içinde 

sanığın Mahkememize müracaat etmemesi halinde CMK 247/1 maddesi gereğince KAÇAK 

SAYILACAĞINA, 

CMK 248. maddesi gereğince Türkiye'de bulunan tüm mallarına hak ve alacaklarına 

orantılı olarak EL KONULABİLECEĞİ, 

İlanen tebliğ olunur. 4906 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DAMIZLIK OLABİLECEK VASIFTA SAFKAN ARAP AYGIRLAR VE 

KISRAKLAR SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını 

karşılamak üzere, yarış hayatı sona ermiş ve damızlık belgesi almış veya alacak vasıfta olan, 

sahibi tarafından damızlık olarak satılmak istenen orijin, eşkal ve yarış performansı itibariyle 

damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap aygırlar ve kısraklar satın alınacaktır. 

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar aşağıda belirtilmiştir: 

1 - Safkan Arap atı ırk vasıflarını genotip ve fenotip olarak (Kafa yapısı, cidago 

yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi, 

2 - Safkan Arap Aygırlarının; Seklavi, Hilalüzzaman baba kan hatlarına mensup olması, 

3 - Seklavi kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca; Grup koşularından 

en az 4 adet grup koşusu kazanmış olması 

4 - Hilalüzzaman kan hattına mensup aygır adaylarının yarış hayatı boyunca Grup 

koşularından; En az 1 adet grup I veya grup II koşusu ve 2 adet grup III koşusu kazanmış olması,  

5 - Aşım yapmasına mani bir sakatlığın ve ürogenital organlarda bir hastalık veya 

bozukluğun bulunmaması,(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden rapor)  

6 - Ruam, Dourine, S. Abortus £qui, EVA gibi viral hastalıklar yönünden de yapılacak 

laboratuvar muayenelerinde, bu hastalıklardan salim olması, 

7 - Spermalarının, mikroskobik muayeneleri sonucunda döllemeye elverişli olması,  

8 - Satın alınacak aygırların karaciğer fonksiyon testlerinin yaptırılması, 

9 - Satın alınacak aygır adaylarından Seklavi, Hilalüzzaman kan hatlarının 01.01.2004 

tarihinden sonra doğmuş olması,  

10 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan atların, tecrit mahalline (Karacabey 

Tarım İşletmesi Müdürlüğü) nakli sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü halinde, at sahibi 

tarafından hiç bir iddiada bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir. 

11 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan aygırlar Karacabey Tarım 

İşletmesinde tecride alınarak Ruam, Dourine ve S.Abortus Equi gibi bakteriyel hastalıklar ile, 

EVA isimli viral hastalıklar yönünden kanlarının serolojik muayeneleri Etlik Veteriner Araştırma 

Kontrol Enstitüsünde yapılacaktır. Yapılan tecrit ve muayeneler sonucunda yukarıda sayılan 

hastalıklardan ari bulunan aygırlar satın alınacaktır. 

Kısrak olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar ve diğer hususlar ile taşıması 

gereken kriterler aşağıda belirtilmiştir: 

1 - Alınacak kısrakların genotip ve fenotip olarak Safkan Arap atı ırk vasıflarını (Kafa 

yapısı, cidago yüksekliği, bel uzunluğu v.s) göstermesi gerekmektedir. 
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2 - Satın alınacak kısrak adayının kendisinin yarış yaşamı boyunca en az bir adet grup III 

veya A3 koşu kazanmış olacaktır. Öncelik TİGEM yetiştirmesi kısraklara verilecektir. 

3 - Satın alınacak kısrak adayı grup veya A3 koşusu kazanmamış ise kısrak adayının yarış 

koşan taylarının en az bir tanesinin yaşamı boyunca en az bir adet grup II veya bir adet grup III 

koşusu kazanmış olması gerekmektedir. Öncelik TİGEM yetiştirmesi kısraklara verilecektir. 

4 - Satın alınacak kısrakların 16 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. (01.01.1999 

tarihinden sonra doğmuş olması) Kendisi veya yavrusu grup II veya grup I koşusu kazanmış 

kısraklarda yaş şartı aranmaz. 

5 - Doğum yapmasına mani bir sakatlığının ve ürogenital organlarda bir hastalık veya 

bozukluk bulunmayacaktır. 

6 - Genital organların klinik, mikroskobik muayeneleri Uludağ Üniversitesi Veterinerlik 

Fakültesinde yapılacak genital organları muayene sonucunda sağlam rapor alan kısraklar satın 

alınacaktır. 

7 - Eğer satın alınacak kısrak gebe ise doğacak tay TİGEM’e aittir. 

8 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan kısraklar Karacabey Tarım 

İşletmesinde tecride alınarak Ruam, Dourine ve S. Abortus Equi gibi bakteriyel hastalıklar ile, 

EVA isimli viral hastalıklar yönünden kanlarının serolojik muayeneleri Etlik Veteriner Araştırma 

Kontrol Enstitüsünde yapılacaktır. Yapılan tecrit ve muayeneler sonucunda yukarıda sayılan 

hastalıklardan ari bulunan kısraklar satın alınacaktır. 

9 - Alım komisyonunca satın alınması kararlaştırılan kısraklar, tecrit mahalline 

(Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü) nakli sırasında veya tecrit edildiği mahalde ölümü 

halinde, at sahibi tarafından hiç bir iddiada bulunulmayacak ve hiç bir hak talep edilemeyecektir. 

10 - Satın alınacak kısraklarda irsi arıza ve kusurların bulunmaması gerekmektedir. 

GENEL HÜKÜMLER 

1 - Müracaatlar 21.07.2015 günü saat 14:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Aygırların ve Kısrakların muayeneleri At sahibinin 

adresinde yapılacaktır. 

2 - İhale Konusu Aygır ve Kısrak Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım 

İşletmeleri Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin 

edilebilir. 

3 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0312 417 84 70/Dahili 269 - Faks: 0312 425 59 55 5713/1-1 
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SEYYAR VE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/78420 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/ 

MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : -2015/2016 Kampanya Döneminde Fabrikamız 

Sahasında bulunan Elektrikli 3 Ad. Seyyar Pancar 

Boşaltma Makineleri ile ± % 20 Toleranslı 150.000 

Ton, 1 Adet  Sabit Pancar Boşaltma Makinesi ile 

± % 20 Toleranslı 140.000 Ton pancarın silolara 

boşaltılması ve atık toprağın taşınması hizmetinin 

yürütülmesi; 

  -Bostankaya Kantarında bulunan Motorin yakıtlı 1 

Adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi ile ± % 20 

Toleranslı 37.000 Ton pancarın silolara boşaltılması 

hizmetinin yürütülmesi 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası ile Bostankaya 

Kantarı 

c) İşin süresi : 22/09/2015 - 20/11/2015 Tarihler Arası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/07/2015  Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya 

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, 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 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
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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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.7 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler, 

4.2.1 - İş deneyim belgeleri: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru 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 belgesi,  

4.2.2 - İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer ) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - İş bu Hizmet Alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5674/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 13.419 ÇİFT EMNİYETLİ ÇİZME ALIMI 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2015/78947 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Zonguldak 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Emniyetli Çizme 

  Kısa Konçlu : 10.925 Çift 

  Uzun Konçlu :   2.494 Çift 

b) Teslim Yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği 

Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 13/07/2015 - 15.00 

c) Dosya No : 1532203 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4 - 1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

4.2.1 - Teknik şartnamede istenen belgeler 

4.2.2 - Firmalar Teklifleri ile birlikte 1’er çift numune vereceklerdir. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İstekliler İhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 13.07.2015 saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5739/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK ANEMOMETRE 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK  

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 - 372.252 40 00 (70 hat) 

  Fax: 0.372 - 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi 

   (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin Nev’i 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Anemometre 1 Kalem (5 Adet) 

b) Teslim Yeri : Yerli yükleniciler için: Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı Yabancı 

yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB 

limanı veya C+F Türkiye Limanı 

c) Teslim Tarihi : 120 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 29.07.2015 Çarşamba Saat 15.00 

c) Dosya No : 946 - TTK/1461 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 28 Haziran 2015 – Sayı : 29400 

 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Grup - 1 Metan gazlı ortamlarda kullanmaya uygun (ATEX I M1 EEx ia I veya dengi) 

olduğuna dair yetkili kuruluşlardan alınmış imalat sertifikası ve CE uygunluk belgesi teklifle 

birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler / ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 29.07.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090 - Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5742/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK PNÖMATİK ŞİŞME SIKILAMA YASTIĞI 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad.Yayla Mah.İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 - 372.252 40 00 (70 hat) 

  Fax: 0.372 - 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi 

   (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 2 - İhale Konusu İşin Nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı 

 a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Pnömatik Şişme Sıkılama Yastığı  310 adet 

b) Teslim Yeri : Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Yabancı istekliler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı veya C+F Türkiye limanı 

c) Teslim Tarihi  : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

Yabancı Yükleniciler İçin: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 05.08.2015 Çarşamba Saat 15.00 

c) Dosya No : 947 - TTK/1463 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

1 - Grup - 1 metan gazı içeren (yanıcı ve patlayıcı ortamlar için) yer altı taşkömürü maden 

işletmelerinde kullanılacağından bu tür ortamlar için uygun olduğuna dair ilgili ülkenin resmi 

makamlarından alınmış sertifika, 

2 - ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi, 

3 - CE belgesi ve Maden İşletmeleri hijyenik koşullarına uygun olduğuna dair belge 

teklifle birlikte verilecektir. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen 

işortaklığı beyannamesi. 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 05.08.2015 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5745/1-1 



28 Haziran 2015 – Sayı : 29400 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Doçent kadrosu devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine 

ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyalan 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Fizik Yüksek En. Plaz. Fiziği Doçent 3 1 

 5724/1-1 
—— • —— 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen Programı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin 

ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, 

bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Yüksekokul Program 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu  

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Programı 

Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Biyokimya 

Anabilim Dalı alanında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

 5723/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 609 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti. 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 

28.05.2015 tarihli ve E. 2015/201 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

“yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.07.2014 tarih ve 5808 sayılı Resmi 

Gazete ilanı ile Aka 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 

işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 23.06.2015 tarih ve 17189 sayılı Olur ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 5729/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7872 Ulus Tarihi Kent Merkezi Kapsamında Bulunan Bazı Alanların

Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI
— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


