
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.

     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                            19 Temmuz 2015

       68244839-140.01-13-462

BAŞBAKANLIĞA

20 Temmuz 2015 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 41. Yıldönümü kutlamaları vesile-

siyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar

Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Mehmet Naci BOSTANCI vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Temmuz 2015
PAZARTESİ
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YÖNETMELİKLER
Adnan Menderes Üniversitesinden: 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SANAT TARİHİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADUSAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sanat tarihi çalışmalarının daha iyi bilinip tanıtıla-

bilmesi doğrultusunda, kazı, araştırma, eğitim, yayım ve uygulama faaliyetlerinde bulunulma-
sıdır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Uygarlık tarihine ışık tutmak için sanat tarihi çalışmalarının daha iyi bilinip tanıtıla-

bilmesi doğrultusunda, kazı, araştırma, eğitim, yayım ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak,
b) Türkiye’deki yer altı ve yer üstü her türlü kültürel ve tarihsel varlıklar konusunda;

yerel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,
c) Merkezin faaliyet konuları ile ilgili teknik eleman yetiştirmek; bu amaç için, kurs,

seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
ç) Kültürel ve tarihsel mirasla ilgili bilimsel geziler ve toplantılar düzenlemek, sergiler

açmak,                                                
d) Araştırmacılar için yurt içinde ve yurt dışında burs ve diğer araştırma olanakları ile

lisansüstü öğretim olanaklarını araştırmak,
e) Faaliyet alanı ile ilgili bir müze kurmak ve müzenin geliştirilmesinde özel ve resmi

kurumlarla işbirliği yapmak,
f) Adnan Menderes Üniversitesindeki araştırmacıların sanat tarihi ya da benzeri alan-

larda yaptıkları her türlü çalışmanın koordinasyonunu sağlamak, tanıtımını yapmak ve veri
bankası oluşturmak, 

g) Özellikle Ege Bölgesindeki ve Aydın ilindeki tarihi eserlerin korunması ve yapılan
restorasyon çalışmalarına yönelik çeşitli konularda seminerler vermek ve halk eğitimi prog-
ramlarını yürütmek,
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ğ)  Adnan Menderes Üniversitesi ve ADUSAM protokolü çerçevesinde lisans, yüksek
lisans ve doktora düzeyinde bölgesel konularda sanat tarihi ile ilgili ders ve seminerler veril-
mesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Ku-

rulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.
Merkez müdürü ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
Merkez Müdürünün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları ara-
sından önereceği bir kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez
müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürüne müdür yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet
süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü, Mer-
kezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. 

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Yönetim kurulunun gündemini hazırlamak,
b) Merkezin tüm çalışmalarını düzenlemek,
c) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunmak.
Merkez yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Merkezin faaliyet alan-

ları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisi
üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üye-
den oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan
üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. 

(2) Merkez Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların
oy çokluğuyla alınır. Merkez Yönetim Kurulu danışman ya da danışmanlar görevlendirebilir. 

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

lemek,
c) Yıl sonu çalışma raporunu hazırlamak ve onaylamak.
Merkez danışma kurulu 
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve

özel kuruluşların Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen
temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi
doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faa-
liyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Yöne-

tim Kurulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tara-
fından görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır. 

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür. 
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Artvin Çoruh Üniversitesinden:
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2011 tarihli ve 28084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin
Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ı) bendi
eklenmiştir.

“b) Ders kredisi: Bir krediyi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uy-
gulama, laboratuvar, klinik uygulama, atölye gibi çalışmalar olarak ifade eden ölçü birimini,”

“ı) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Uzaktan öğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumundaki aynı düzeyde bir prog-

ramda kayıtlı olunmaması.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir eşdeğer ders konulmayan herhangi bir

dersten başarısız olan öğrenci, mezun olabilmesi için gerekli AKTS kredi yükünü tamamlamak
şartıyla, o dersten muaf sayılır.”

“g) Diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin
intibakının sağlanması hakkındaki hususlar ilgili Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) M (Muaf): Muafiyet sınavında başarılı olunan dersler için kaydedilen nottur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Program süresi, azami eğitim öğretim süresi, ek eğitim öğretim süresi, ek sınavlar,

İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ili-
şiklerinin kesilmesi, öğrencilik haklarından yararlanma ve öğretim süresiyle ilgili her türlü
konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o program için
belirlenmiş toplam AKTS kredilik tüm dersleri almış ve başarmış olması ve ağırlıklı mezuniyet
not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/10/2011 28084

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/11/2012 28474

2- 22/10/2013 28799

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                            20 Temmuz 2015 – Sayı : 29420



Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Üniversite-Sanayi

İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik

etmek, arttırmak ve düzenlemek, uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak, Üniversite
ile iş dünyası arasında var olan işbirliğini izlemek, değerlendirmek, yaygınlaşmasını sağlayacak
çalışmalar yapmak ve yeni işbirliği modelleri geliştirmek, strateji raporları hazırlamak, Üni-
versitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek işbirliğinde koordinasyonu
sağlamak,

b) Üniversitedeki araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki
bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetle-
rinde bölgesel bir merkez olmak,

c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere,  diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği ya-
parak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji ge-
liştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,
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ç) Bilim ve teknoloji ile Bursa ili ve Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomik
ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygu-
lamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, re-
kabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Mühendislik, ileri teknolojiler, temel bilimler ve toplum bilimleri alanlarında danış-

manlık hizmetleri vermek,
b) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların

çözümü, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimliliğin arttırılması konularında
araştırma ve inceleme yapmak,

c) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bil-
gilendirme toplantıları ile amaca uygun kurslar düzenlemek,

ç) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon
görevlerini yerine getirmek,

d) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez
konularında iş dünyası ve sanayicinin bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluştur-
mak,

e) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunumu ve bu yolla iş-
birliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Üniversite birimleri ile ortak çalışmalar yapmak
ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

f) Çalışma alanına giren; yenilik (inovasyon) içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve
ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birim-
lerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını
sağlamak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve benzerleri ile ortak projeler üret-
mek, ortak çalışmalar planlamak,

ğ) Ar-Ge amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversi-
tede mevcut laboratuvar ve makina-teçhizat envanter çalışması yürütebilecek birim oluştur-
mak,

h) Küçük ve orta büyüklükte işletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi, yöne-
timde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi
geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje da-
nışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği art-
tırma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirmek amacıyla iş dünyası
ile ortak çalışmalar yapmak,

ı) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini Üniversite öğrencileri ile derslerde paylaş-
malarını sağlamak,

i) Üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten birimlerinde uygulanan
müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak biçimde düzenlenmesi için gerekli gi-
rişimlerde bulunmak,

j) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının
geliştirilmesine yönelik etkin staj programları oluşturma amaçlı girişimlerde bulunmak,

k) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim ele-
manları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulun-
durulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak,

l) Yerel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında
kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük yapmak,
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m) Üniversite öğretim elemanlarının eğitim, danışmanlık ve araştırma projelerin de yer
almalarını önermek, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile aile işletmelerinin kurumsallaşmalarına
ve Ar-Ge kapasitelerini arttırmaya yönelik çalışmalara destek vermek,

n) Üniversitede yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye
dönüştürerek bölge ve ülke ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak, üretim ve
hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını destekleyerek rekabet gücünü
geliştirmeye yardımcı olmak,

o) Başta proje pazarı ve proje yarışması olmak üzere Merkezin amacı çerçevesinde pa-
neller, bilgi masaları, stantlar, söyleşilerin planlandığı etkinliklerle Üniversite ile toplumun
farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak,

ö) Üniversite-sanayi-iş dünyası-hizmet sektöründen gelebilecek sanayiye uygulanabilir
ve ticarileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluşturmak,

p) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini Üniversite, iş dünyası ve kamuoyuna
sunmak üzere çalışmalar yapmak,

r) Üniversite bünyesinde kurulmuş ve kurulacak olan, merkez laboratuvarı, teknoloji
geliştirme bölgesi (teknokent) ve benzeri ekonomik gelişmeye katkı sunan birimlerin koordi-
nasyonunu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Çalışma Grupları,
d) Merkez Sekreteri.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görev-
lendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması
durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici

gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.
(2) Merkez Müdürü; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve de-

netiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık
eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.
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Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim

Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan  öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör
tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların so-

rumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirle-
mek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği
tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev
alabilecek birimleri tespit etmek,

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, enstitü ve yüksekokul
müdürlükleri, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez müdürlükleri ve Danışma Kuruluna
bilgi sunmak,

e) Merkezin birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,
f) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek

öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,
g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri

önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniver-
site birimlerini belirlemek,

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

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak,
ı) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar

hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek,
i) Müdürün getireceği konular hakkında kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün

onayı ile Üniversite dışından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından
seçilen altı üye birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Da-
nışma Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.
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(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda yönetim kuruluna önerilerde bulunur.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirli-

ğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,
b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri

ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.
Çalışma grupları
MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya

geçici olarak bilimsel çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri,
Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görevlendirilir.
Sürekli çalışma grubu üyeleri iki yıl, geçici çalışma grubu üyeleri verilen görevlerin gerektirdiği
süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denet-
lenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Sekreteri
MADDE 17 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden
görevlendirilebilir. Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Ku-
rulunda raportörlük yapar.

Merkez Sekreterinin görevleri
MADDE 18 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin ka-

yıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlem-
leri yürütmek,

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yap-
mak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 19 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Merkez Yönetim Ku-
rulu kararları uygulanır.

(2) Merkez bünyesinde döner sermaye vasıtasıyla yapılacak iş ve işlemlerde 6/1/2012
tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Eğitim Programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika prog-

ramı, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,
c) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Üniversite Rektörünü,
e) Senato: Üniversite Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin lisans ve lisansüstü akademik programlarının dışında Üniversite öğ-

rencisine, personeline, Üniversite öğrencisi ve personeli dışındaki gerçek ve tüzel kişilere,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, ihtiyaç duyulan alanlarda Eğitim Programları dü-
zenlemek,

b) Hayat boyu eğitim ve öğretimi desteklemek,
c) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin

geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar

ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
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b) Proje hazırlamak, hazırlatmak ve danışmanlık hizmetleri vermek,
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde Eğitim Programları planlamak, düzenlemek veya dü-

zenletmek,
ç) Ulusal ve uluslararası geçerliliği ve akreditasyonu olan sınav organizasyonlarını ger-

çekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,
d) Eğitim Programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

geler vermek,
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği

yapmak,
f) İnternet ve/veya karma eğitim yoluyla elektronik eğitim düzenlemek,
g) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-

dartları geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,
ğ) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre

iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında
bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,

h) Yabancı dil kursları düzenlemek,
ı) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik Eğitim Programları yapmak,
i) Gerek görüldüğü durumlarda, Eğitim Programlarını, Bologna sürecine uygun Avrupa

Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili
programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu,
ç) Merkez Sekreteri.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör ta-
rafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri ve birimleri kurulmasında ve gerçekleştirilebi-

lecek faaliyetlerle ilgili konularda Üniversitenin akademik birimleri ile işbirliği yapmak ve bu
birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim
kurmak ve çalışmalar yapmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
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g) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlayarak Rektörün
onayına sunmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler ha-
zırlamak ya da hazırlatmak, sözleşmeler yapmak,

h) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden

ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-
ğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık
eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdür yardımcılarının görevi
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün

önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları
Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikaları ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili plan, program ve projeleri hazırlamak, yürütmek

ve değerlendirmek, ilgili konularda karar almak,
c) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni araştırma ve proje birimle-

rinin kurulmasına karar vermek,
ç) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki

döneme ait çalışma programını düzenlemek,
d) Müdür ile birlikte Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini hazırlamak,
e) Eğitim Programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faali-

yetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitmen ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar
vermek,
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f) Merkezin düzenlediği Eğitim Programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, ser-
tifika ve benzeri belgelerin düzenleme koşullarını belirleyerek Senatoya sunmak,

g) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte Yönetim Kurulunun önerisi ve

Rektörün onayı ile Üniversite dışından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri
arasından seçilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Da-
nışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin ye-
rine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını değerlendirerek öneriler geliştirmek.
b) Gerektiği durumlarda faaliyet alanlarıyla ilgili olarak alt komisyonlar oluşturmak.
Merkez Sekreteri
MADDE 16 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-

revlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden
görevlendirilebilir. Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Ku-
rulunda raportörlük yapar.

Merkez Sekreterinin görevleri
MADDE 17 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin ka-

yıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlem-
leri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu ka-
rarları uygulanır.

(2) Merkez bünyesinde döner sermaye vasıtasıyla yapılacak iş ve işlemlerde 6/1/2012
tarihli ve 28165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Kültür Üniversitesinde yürütülen lisansüstü

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş-

kilatı Kanununun Ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

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

c) Enstitü: İstanbul Kültür Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim - öğretim yapan

enstitüleri,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

d) Rektörlük: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosunu,

f) UKS: Ulusal Kredi Sistemini,

g) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,

ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan ve özel koşulların tespiti ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki ya-

rıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara

kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul

koşullarını, yabancı dil dâhil, Üniversitelerarası Kurul kararları ışığında, bağlı bulundukları

enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili enstitü kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır

ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-

terlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son baş-

vuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder.
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Başvuru koşulları
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak

belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından
merkezi olarak yapılan ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için
ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek
lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Lisans programına kayıtlı öğ-
renciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi
hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, anabilim dalının önerisi
ve Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı
olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak be-
lirlenmiş lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES'den başvurduğu programın
puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla
başvuranların en az 80 standart puan almış olmaları, lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden
en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. Ayrıca doktora programına öğrenci kabu-
lünde; anadillerinin dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,
Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan
veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili
bir puanı alınması zorunludur.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; her program için özel ola-
rak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları, ALES'in sözel kısmından belli programlar için ilan edilen özel ko-
şullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 standart puan almış olmaları,
lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir.
Ayrıca sanatta yeterlilik programına öğrenci kabulünde; anadillerinin dışında İngilizce, Alman-
ca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden bi-
rinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puanı alınması zorunludur.

ç) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul edilebilmesi için başvurulan programına bağlı olarak lisans ve/veya yüksek
lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara
başvurularda ALES şartı aranmaz. Ayrıca yabancı uyruklu adayların Türkçe öğretim yapan
programlara başvurabilmesi için 9 uncu maddede belirtilen Türkçe yeterlilik koşullarını sağ-
laması gerekmektedir.

Başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğ-

renim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri
ekleyerek, süresi içinde ilgili enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma
yurt dışından alınmış ise, diplomanın alındığı kurumun Yükseköğretim Kurulu tarafından ta-
nındığına dair belgenin aslının veya kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil
sınavına tabi olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş
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dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya
enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenen kabul koşulları bağ-
lamında yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların baş-
vuruları elektronik ortamda kabul edilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Adayların değerlendirmesi jüriler tarafından yapılır. Jüriler anabilim/ana-

sanat dalları tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürü-
tülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın başarı durumu 100 tam puan üzerinden
hesaplanan toplam puanı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki kri-
terlere göre belirlenir:

a) ALES puanının %50’si,
b) Anabilim dalları tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YDS ve muadili olan

dil sınavlarından almış olduğu puanın %10’u,
c) Lisans genel not ortalamasının %20’si,
ç) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın

%20’si,
d) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam

puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir.
Toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalamaları ile değerlendirilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki
kriterlere göre belirlenir:

a) Anabilim dalları tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YDS ve muadili olan
dil sınavlarından almış olduğu puanın %10’u,

b) Lisans genel not ortalamasının %40’ı,
c) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın

%50’si,
ç) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam

puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir.
Toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalamaları ile değerlendirilir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu
aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

a) ALES puanının %50’si,
b) YDS’den veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından

aldığı puanın  %10’u,
c) Yüksek lisans/lisans genel not ortalamasının %20’si,
ç) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın

%20’si,
d) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 75 olan adayların hesaplanan toplam

puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir.
Toplam puanlarının eşit olması durumunda mülâkat değerlendirmesinde aldığı puanı göz önün-
de tutulur.
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(6) Anabilim/anasanat dalı yaptığı sıralamayı bir liste halinde enstitü müdürlüğüne bir
tutanak ile teslim eder.

(7) Enstitü yönetim kurulu, gerekli koşulları sağlayan adayları ilgili programın konten-
janına göre asıl ve yedek liste halinde belirleyerek karara bağlar.

(8) Farklı alanlarda lisans yapmış adayların yüksek lisans programına doğrudan kabu-
lüne veya bilimsel hazırlık programına yönlendirilmelerine, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu karar verir.

(9) Yabancı dilde eğitim yapan programlarda yabancı dil puanını anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu belirler.

(10) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların
başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığı görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca onbeş
gün içerisinde değerlendirilir.

Yabancı dil sınavı, muafiyet ve yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin

veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları baş-
kanlıklarının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu belirler ve 5 inci maddeye göre ya-
pılacak ilanda belirtir.

(2) Yabancı dilde eğitim yapılan lisansüstü programlarına kayıt yaptırmak için, merkezi
yabancı dil sınavından en az 70 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği ka-
bul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili puan alanlar ile Üniversite-
deki yabancı dil öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve
yurt içi veya yurt dışında yabancı dil öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra
en çok iki akademik yıl içinde başvuranlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, yabancı
dil sınavından muaf tutulabilirler.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yabancı dil yeterlilik koşulları; Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları, Türk üni-
versitelerinin Türkçe öğretim merkezleri veya Üniversitenin Türkçe öğretim birimi tarafından
açılan Türkçe kurslarından 100’lük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyle mezun olmak
ya da yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmış Türkçe muafiyet sınavlarından
100’lük sistemde 70 ve üzeri veya eşdeğer düzeyde puan almak gerekir.

(4) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan diğer koşulları taşımalarına rağmen,
yeterli yabancı dil puanını sağlayamayan adaylar ile Türkçe yabancı dil düzeyi başarı notunu
sağlayamayan yabancı uyruklu adaylar, Yükseköğretim Kurulunun 4/12/2008 tarihli ve 27074
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca,
Üniversitenin yabancı diller merkezi yabancı dil hazırlık sınıfında ya da Üniversitenin Türkçe
öğretim biriminde Türkçe yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görebilir. Başarısız olan adaylara
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile yabancı dil hazırlık sınıfını tek-
rarlama hakkı verilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır.
Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, bu
Yönetmelikte belirtilen ilgili lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Bilim değerlendirme sınavı
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki

bilgi ve başarı düzeyleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları tarafından yapılan bir yazılı sı-
nav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlığı tarafından belirlenir.
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Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 11 – (1) İlgili enstitü anabilim/anasanat dalının görüşü çerçevesinde, ilgili

enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların
sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sı-
ralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı kesinleştikten sonra ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne başvurarak
kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder.
İlgili enstitü yönetim kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir ma-
zerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına başvuran veya girişi kabul edilen adayların sayısı beş
veya daha az ise, ilgili enstitü yönetim kurulu, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının
görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir.

Öğrenci katkı payları
MADDE 12 – (1) Üniversitede lisansüstü programlara devam edebilmek için ödenecek

öğrenci katkı payları, her bir program için ayrı olarak, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi
üzerine, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

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

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

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

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

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki

esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program

dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen ders-
lerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Başarısız olan öğrencilere öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile bi-
limsel hazırlık programını tekrarlama hakkı verilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek
süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda ge-
çirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili enstitü yö-

netim kurulunun kararı ile lisansüstü derslerinden en çok üçüne, özel öğrenci olarak kabul edi-

lebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, her yarıyıl, Üniversite yönetim kurulunun önerisi

üzerine, Üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenen ders-kredi ücretini yatırmak ve al-

dıkları dersin devam, sınavlar ve benzeri bütün koşul ve gereklerini yerine getirmek zorunda-

dırlar.

(2) Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, daha sonraki dö-

nemlerde Üniversitedeki bir lisansüstü programına öğrenci olarak kaydolmaları durumunda,

özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kayıt oldukları program ile ilgili olan-

lardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının üçte birini geçmemek koşulu

ile ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun

onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ya-

rıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde Üniversitede açıl-

mış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte

birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak

kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve 5 inci maddeye göre yapılacak ilanda

belirtilir.

b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri

dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Kayıt yenileme ve yarıyıl izinleri
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı tüm öğrenciler her yarıyılın başında

ilgili enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemek zorundadır. İkinci

fıkraya göre ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresi içinde

kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci

katkı payının yatırılması ve ders alma veya tez kaydını yenileyerek yapılır.

(2) Üçüncü fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenim süresi

boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört ya-

rıyıl izinli sayılabilir. Haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkma-

sından itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. İzinli

sayılan yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle izinli sayılma işlemi

tekrar edilebilir.

(3) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla

ilgili mazeretinin olması.
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b) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.

ç) Anabilim dalı başkanlığınca uygun görüldüğünü ve araştırma yapmak amacıyla yurt

dışına gideceğini belgelemesi.

d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler

dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hali.

e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri

nedenlerin ortaya çıkması.

Dersler

MADDE 17 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya

seçmeli ders saati ve sayısı, bu Yönetmelikte belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca kararlaş-

tırılır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl AKTS değeri, o dersin öğrenci başına düşen haftalık

ders yükü değerindedir. Bir yarıyılın toplam AKTS değeri en az otuzdur.

(3) Bir lisansüstü dersin ulusal kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin, haftalık

ders saatinin tamamı ile uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin yarıyıl

ulusal kredi değeri dörtten fazla olamaz.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin % 70'ine,

uygulamaların ise % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığınca izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda de-

vam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına bil-

dirir.

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam

şartının aranıp aranmayacağı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara

sınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğ-

rencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde

yapılır.

(3) Her yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerle ilgili olarak bütünleme sınavı yapılır.

Değerlendirme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayı-

labilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az (B-),

b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),

olması gerekir.

c) Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları programın skalası uygulanır.
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(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğ-
retim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:

Notlar Katsayı
A 4.0
A- 3.7
B+ 3.3
B 3.0
B- 2.7
C+ 2.3
C 2.0
C- 1.7
D+ 1.3
D 1.0
D- 0.7
F 0.0
G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y: Yeterli
Z: Yetersiz
P:  Ders devam ediyor
T: Transfer
(3)  Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye

(Z) notu verilir.
(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış ol-

dukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak
öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları
saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı

dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki
yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarına, ilgili enstitüde ilanından itibaren

en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz
edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belir-
lenecek, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından, konunun kendilerine
intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli
olarak ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Savunmalara dinleyici kabulü
MADDE 22 – (1) Tez önerisi ve sergi/proje önerisi savunmaları ile tez ve sergi/proje

savunmaları, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, sadece jüri üyeleri adaya soru
yöneltebilir.

Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 23 – (1) Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders

veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren
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en geç onbeş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurduğu takdirde, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı bu talebi değerlendirir. Enstitü yönetim kurulu, bu
değerlendirme ışığında, muafiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder.

Tebligat
MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili ensti-

tülerde ve web sitelerinde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.
Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen
veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine; 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili
hükümleri uyarınca gönderilerek tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programı

Genel olarak
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların, enstitünün hangi anabilim/anasanat dallarında açılacağı ve nasıl
yürütüleceği, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş iznine,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.
Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.

(3) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki
şartları sağlamaları koşulu ile lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve
bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) Lisans diploması ve asgari ALES notu dışında, o yüksek lisans programı için aranan
şartları gerçekleştirmiş olması.

b) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Tezli yüksek lisans programında ders yükü, yirmi bir ulusal krediden az olmamak
koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve
tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca; tezli yüksek
lisans programında seminer dâhil tüm derslerden en az 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir.
Tez çalışmasının AKTS kredisi 60’dır.Toplam kredi değeri en az 120 AKTS’dir. Öğrenci, en
geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden
seçebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı, karşı kurum ve enstitü yönetim kurulunun kabulü ile aynı veya farklı
enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eş-
değer düzeydeki derslerden de seçebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı
ikiden fazla olamaz.
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Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört yarıyıl-

dır. Ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından be-
lirlenen öğrenciler için üç yarıyıla indirilebilir. Programın tamamlanma süresi azami üç yıldır.

(2) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans programını azami
üç yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, belirlenen katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması ve tez çalışması
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, enstitü ana-

bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda, aynı şekilde ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğ-
retim görevlileri arasından seçilir. Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık
işlemleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi ta-
rafından geçici olarak yürütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat da-
lının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

(4) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, belirlenen tez konusunu ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir. Başarısızlık durumunda 27 nci
maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Üniversite tez yazım kılavu-

zundaki esaslara ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının o program için öngöreceği özel
kurallara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinin bir kopyasını danışman öğretim
üyesinin onay yazısı ve intihal programı raporu ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla
enstitüye teslim eder.

c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yük-
seköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya başka bir yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, üç kişilik jüriler için
bir, beş kişilik jüriler için ise iki yedek jüri üyesi aynı şekilde belirlenir. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra,
aday enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve
yeri, tez danışmanının önerisi üzerine enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye
yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur.
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d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sa-
vunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciden, belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini
ödemek koşulu ile ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerekirse
yeni ders alması istenebilir ve yeniden teze kaydolur. Anabilim dalı önerisi ile ilgili enstitü yö-
netim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez jüri üyelerinin isimleri iç kapakta yazılı
olarak ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopya-
sını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil
yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, tezli yüksek lisans diploması ile diploma
eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir;
ancak, diploma eki verilmez.

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

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrenciye mesleki ko-

nuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü, otuz ulusal krediden az olmamak ko-

şuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız,
yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programında derslerden
altmış ve dönem projesinden otuz AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tezsiz Programın top-
lam kredi değeri en az doksan AKTS’dir. Öğrenci dönem projesininin alındığı yarıyılda dönem
projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrenci derslerini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans
programı derslerinden de seçebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı üçden fazla olamaz.

Danışman atanması
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, ilgili

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danış-
manlık yapmak üzere, bir öğretim üyesi veya bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır.

(2) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yü-
rütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, yabancı dil ha-

zırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç azami üç yıldır.
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(2) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezsiz yüksek lisans programını azami
üç yıl sonunda başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, belirlenen katkı payı veya öğrenim
ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üye-
sinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine, tezsiz yüksek lisans diploması ile diploma eki verilir veya diploma yerine
geçen, geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için yirmibir ulusal kre-
diden az olmamak koşuluyla yedi adet ders, yeterlik sınavı tez önerisi ve tez çalışmasından; li-
sans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler için kırkiki ulusal krediden az olmamak koşu-
luyla ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıca, Doktora
programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların seminer dâhil  tüm derslerden
en az altmış; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların ise seminer dâhil tüm  ders-
lerden programlara göre en az yüzyirmi AKTS kredisini de sağlaması gerekir. Tez çalışmasının
toplam AKTS kredisi en az doksandır.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulunun onayı, karşı kurum ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kabulü ile aynı veya farklı
enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan li-
sansüstü düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı ikiden fazla
olamaz.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı bütünleşik doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi
ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesiyle

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için azami dokuz yıldır.
Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren, lisans derecesi ile kabul edilip dört yarıyılda biti-
ren; bir öğrenci bir yarıyıl yeterlik, bir yarıyıl tez önerisi ve tez çalışması iki yarıyıldan az ol-
mamak kaydıyla yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler en az yedi yarıyılda, lisans derecesi
ile kabul edilenler en az dokuz yarıyılda doktora çalışmalarını bitirebilirler.

20 Temmuz 2015 – Sayı : 29420                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen
bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı
ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri tamamlamanın azami süresi tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
altı yarıyıldır.

(4)  Doktora programının ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sı-
navına girmeye hak kazanırlar.

(5) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın doktora programını azami süresini ta-
mamlayarak mezun olamayanlar, belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu
ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 37 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve

belirlenen tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç öğrencinin programındaki ilk yarıyılının sonuna ka-
dar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikin-
ci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının, en az dok-
tora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, ha-
ziran ve aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın; lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenciler en erken, derslerini tamamladıkları dönemden sonraki güz veya
bahar yarıyılının sonunda yeterlik sınavına girebilirler. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek iste-
diğini belirten bir dilekçeyle, enstitü müdürlüğüne başvurur.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora, ikisi
kurum dışından olan yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alan-
lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.
Jüri, enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi/doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönem içinde tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciden ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kredisiz
ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girebilir.
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(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, 36 ncı maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da, fazladan
ders/dersler almasını isteyebilir. Bu derslerin kredisi toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçemez.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Hangi programlardan geçiş
yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır. Yatay geçişi kabul
edilen öğrencinin intibakı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili
enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, tez önerisi sa-
vunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.
Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez ko-
nusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savun-
mada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci yeni bir tez önerisi
vermek durumundadır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ça-
lışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla enstitü mü-
dürlüğüne bildirilir. Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan veya üst üste iki
yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci yeni bir tez önerisi vermek durumundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, Üniversite tez yazım kıla-

vuzundaki esaslara ve ilgili anabilim dalı başkanlığının o program için öngöreceği özel kural-
lara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin
onay yazısı ve intihal programı raporu ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye
teslim eder.
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c) Doktora tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden olu-
şur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri Üniversite dışındaki üniver-
sitelerin öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Öğrenci, jüri üyelerinin belir-
lenmesinden sonra, enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder
ve sonucu enstitüye bildirir.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve
yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye
yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bö-
lümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci yeniden bir
tez önerisi verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini
yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrenci
yeniden bir tez önerisi verir. Bu durumdaki öğrenciden, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması istenebilir. Azami süre sonunda doktora
diploması almaya hak kazanamayan öğrenciden anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile gerekirse yeni ders alması istenebilir ve yeniden teze kaydolur. Anabilim dalı
başkanlığı önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanını
veya jürisini değiştirebilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez jüri üyelerinin isimleri iç kapakta yazılı olarak
ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan doktora öğrencisine, doktora diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı
hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserini ortaya koymak,

müzik ve sahne sanatlarında ise, uygulama ve yaratıcılığının yanı sıra, bağımsız araştırma yap-
mak ve sanat alanında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini ka-
zandırmak, kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik vermek amacı ile açılan bir
yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programının açılabileceği, Üniver-
sitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Sanatta yeterlik prog-
ramı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların; sanat alanında yenilik getirme,
yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir sanat alanında uygu-
lama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için yirmibir ulusal
krediden az olmamak koşuluyla yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez veya proje, sergi, resital,
konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalardan; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-
renciler için kırkiki ulusal krediden az olmamak koşuluyla on dört adet ders, yeterlik sınavı,
tez veya proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur.
Ayrıca, sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların tüm ders-
lerden en az altmış; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların ise tüm  derslerden
programlara göre en az yüzyirmi AKTS kredisini de sağlaması gerekir. Tez çalışmasının toplam
AKTS kredisi en az doksandır.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulunun onayı, karşı kurum ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kabulü ile aynı veya farklı
enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan li-
sansüstü düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı ikiden fazla
olamaz.

(4) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Süre
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans

derecesiyle kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için dokuz yıl-
dır. Ders ve uygulamalarını süresi içerisinde bitiren öğrenciler bir yarıyıl tez önerisi ve tez ça-
lışması iki yarıyıldan az olmamak kaydıyla yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler en az yedi
yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler en az dokuz yarıyılda sanatta yeterlik çalışmalarını
bitirebilirler.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunmasına
giremeyen öğrencilere ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının ve ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler
verilir.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(4) Sanatta yeterlik programının ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenci ön ye-
terlik sınavına girmeye hak kazanır.

(5) Kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sanatta yeterlik programını azami sü-
resini tamamlayarak mezun olamayanlar, belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Danışmanın atanması
MADDE 45 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için, ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin
programı için danışman, en geç ilk yarıyıl sonuna kadar enstitü yönetim kurulu kararı ile be-
lirlenir. Çalışmanın niteliğine bağlı olarak, gerekli hallerde ikinci danışman atanabilir.
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(2) Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili anasanat dalında yeterli sayıda
öğretim üyesi yok ise, doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış
öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilirler.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel

konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavları, haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yük-

sek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.
Öğrenciler en erken, derslerini tamamladıkları dönemden sonraki güz veya bahar yarıyılının
sonunda yeterlik sınavına girebilirler.  Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir
dilekçeyle, enstitü müdürlüğüne başvurur.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik sanatta ön yeterlik
komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir sanatta yeterlik jürisi
kurar ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Yeterlik sınav jürisi ve sınav tarihi,
enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel ders konularını
içerecek şekilde düzenlenir ve en az bir yazılı ve bir sözlü bölümden oluşur. Sınav jürisi, öğ-
rencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, ön yeterlik
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönem içinde tekrar
sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciden ilgili jürinin önerisiyle kredili veya kre-
disiz ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler sanatta yeterlik sınavına ye-
niden girebilir.

Tez-sergi-proje izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesi, üç öğretim
üyesinden oluşur. Öğretim üyesinin yeterli sayıda bulunmadığı hallerde, doktora veya sanatta
yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de komitede yer alabi-
lirler. Komite, tez danışmanından başka, ilgili enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer
üye alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite top-
lantılarına katılabilir.

(3) Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesinin kurul-
masından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını ve özgünlüğünü kapsayan tez
veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisini, tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil çalışmasını izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci ta-
rafından danışmanın onayını alarak bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü
savunma tarihi enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Öğrenci, tez veya sergi, proje, resital, konser,
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temsil çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez
veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesine sunar. Tez önerisi sa-
vunmasının tamamlanmasından sonra, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını
izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir tutanak
düzenler. Bu tutanak, üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(2) Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi reddedilen öğrenci,
yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Danışman veya tez konusu değişen
öğrenciye yeni bir tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesi ata-
nabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve
tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
çalışması önerisini savunabilir. Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi
bu savunmada da reddedilen veya verilen süre içinde tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
çalışması önerisi sunmamış öğrenci yeni bir tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalış-
ması önerisi vermek durumundadır.

(3) Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi kabul edilen öğrenci
için, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesi, ocak-haziran ve
temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine çalışması ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu ra-
porda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı
belirtilir. Öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması, komite tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan veya üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğ-
renci sanatta ön yeterlik sınavını tekrarlar. Başarısız bulunan öğrenci yeniden bir tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi vermek durumundadır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şun-

lardır:
a) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise

çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, üniversite tez yazım kılavuzundaki kurallara
uygun biçimde yazmak ve ayrıca tez veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

b) Öğrenci tamamlamış olduğu tezinin/çalışmasının bir kopyasını danışman öğretim
üyesinin onay yazısı ve intihal programı raporu ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla
enstitüye teslim eder.

c) Sanatta yeterlik jürisi, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalış-
masını izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kuru-
munun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü yönetim Kurulu ayrıca, birisi
Üniversiteden ve diğeri Üniversite dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden veya öğretim
görevlilerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden son-
ra, enstitüye teslim ettiği tezin/çalışmanın aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve
sonucu enstitüye bildirir.

ç) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik sınavının tarihi ve
yeri, danışmanın önerisi üzerine, enstitülerce belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak
bildirilir. Sanatta yeterlik sınavı, çalışmanın sunulması, ilgili performansın yapılması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
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d) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana-
bilim dalı başkanlığı tarafından, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi reddedilen öğrenci yeniden bir tez önerisi verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğ-
renci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalış-
masını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tez veya sergi, proje, resital,
konser, temsil çalışması reddedilen öğrenci yeniden bir tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil çalışması önerisi verir. Bu durumdaki öğrenciden, danışmanının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile yeni ders veya dersler alması istenebilir. Azami süre sonunda sanatta
yeterlik diploması almaya hak kazanamayan öğrenciden anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile gerekirse yeni ders alması istenebilir ve yeniden teze kaydolur. Ana-
bilim dalı başkanlığı önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez da-
nışmanını veya jürisini değiştirebilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağ-

lamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez jüri üyelerinin isimleri
iç kapakta yazılı olarak ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet
elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan sanatta yeterlik öğrencisine, sanatta yeterlik dip-
loması ve diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış
belgesi verilebilir; ancak, diploma eki verilmez.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri
MADDE 51 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, Yükseköğretim

Kurulunun 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 8/2/2012 tarihli ve 28198 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü

eğitim ve öğretime başlamış olan öğrencilerin, 52 nci madde ile yürürlükten kaldırılan yönet-
melikten doğan hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ORTA SAYFA - 7 
 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Temmuz 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29420 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Reyhanlı 1 .Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/978 

KARAR NO: 2015/232 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Hamıda oğlu 1995 Edlip d.lu Suriye 

Ülkesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden MUSTAFA ASAAD hakkında 5607 

Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 24/02/2015 tarih ve 2014/978 esas, 2015/232 karar sayılı ilamı sanık hakkında 

beraat kararı verildiği, verilen kararın katılan kurum vekili tarafından temyiz edildiği, 

Gerekçeli kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin , sanığın adresi belli olmadığından tebliğ 

edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar 

verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 4993 

—— • —— 

Antalya 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/88  

Karar No : 2015/158 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

11/02/2015 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 

NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Meryem oğlu, 01/08/1979 

doğumlu, Kahramanmaraş, Göksün, Kurtuluş mah/ köy nüfusuna kayıtlı TC. Kimlik No: 

61765145498 RAMAZAN NİHAT ERTUĞRUL tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli 

Karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince yukarıda yazılı hüküm özetinin 

RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 5095 
 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 20 Temmuz 2015 – Sayı : 29420 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj 

ve montaj işçiliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/91713 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki 

tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliğinin 2 

kişiyle yapılması hizmet işi  

b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası sahası içerisinde bulunan tüm 

binalar ve sahada tesisatın bulunduğu tüm alanlar  

c) İşin süresi : 12 Ay  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar 

Konya Karayolu 22. Km / AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve saati : 04/08/2015 Salı günü, saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işi tamamı için teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6587/1-1 
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15 KALEM MUHTELİF MİKTAR BÜRO MOBİLYASI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 15 Kalem 

Muhtelif Miktar Büro Mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6607/1-1 

————— 

1250 ADET ELBİSE DOLABI VE 2000 ADET ER AYAKKABILIK  

SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı 1250 adet elbise dolabı ve 2000 adet er ayakkabılık, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  
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b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6606/1-1 

————— 

18 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 18 Kalem Tıbbi Cihaz Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden inceleyebileceklerdir. 

Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale 

ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.08.2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi 

teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6605/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Elbistan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Elbistan Organize Sanayi Bölgesine ait, 1. 

Etap YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 

2 - İhale konusu yapım işinin : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi  

b) Yapılacağı yer : Elbistan / KAHRAMANMARAŞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli 

    (2015 Tedaş B.F. ile) : 1.320.000.-TL 

f) Geçici Teminatı : 92.400.-TL 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 

8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/08/2015 - Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü - ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Elbistan 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Güneşli Mah. Karabağ Cad. No:12 

Elbistan/KAHRAMANMARAŞ adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 6596/1-1 
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DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için 

Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 1 Adet en az 150 Hp Gücünde kepçe 

kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/86392 

1 - İdarenin  

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK 

MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 

YEŞİLYURT/MALATYA  

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi (varsa) 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2015 / 2016 Kampanya Döneminde 

Günlük (24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi 

işi için Sürücülü 4 Adet 10 tekerli damperli 

kamyon ile Operatörlü 1 Adet en az 150 Hp 

Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe kiralanması,  

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası, 

c) İşin süresi : ± % 20 Toleranslı 75 Gündür.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara 

Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA  

b) Tarihi ve saati : 30/07/2015 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 odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / 

veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge  

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler  

4.2.1. İş deneyim belgeleri:  

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler,  

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu; 

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 4 Adet 

10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe için 

isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri ( Ruhsat v.s.) kiralık ise 

en az 4 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 4 

Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçenin 

isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. 

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve 

boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı 

Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden 

satın alınabilir 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6561/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

İli : Kayseri 

İlçesi : Melikgazi 

Mahallesi : Tacettinveli 

Cinsi : Arsa 

Yüzölçümü : 2089,44 m2 

Ada No : 5020 

Parsel No : 1 

Muhammen Bedeli : 4.570.900,00 TL (dörtmilyonbeşyüzyetmişbindokuzyüztürklirası) 

Geçici Teminat : 137.127,00 TL (Yüzotuzyedibinyüzyirmiyeditürklirası) 

İhale Günü : 05/08/2015 Çarşamba 

İhale Saati : 14:00 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz Vakıflar Meclisinin 29.06.2015 tarih ve 369/289 

nolu kararı ile Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 21.05.2014 tarih ve 

1217 sayılı oluruna istinaden; 

1 - Kira sözleşmesi süresinin; İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl ve işletme süresi 23 (yirmiüç) 

yıl olmak üzere toplam 25 (yirmibeş) yıl olması, 

Kira ödemelerinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren başlanmak üzere; 

a) İnşaat süresi olarak hesap olunan 2 (iki) yıllık sürenin, 1.yılı yıllık 120.000 TL, 2.yılı 

yıllık 120.000 TL + Yİ-ÜFE olarak tahsil edilmesi, 

b) 3. yıl 264.000 TL + inşaat süresince gerçekleşecek Yİ-ÜFE artış oranı olarak tahsil 

edilmesi, 4.yıldan itibaren işin bitiş (25. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar kiranın her 

yıl bir önceki yılın kirasına Türkiye İstatislik Kurumunca yayımlanan ‘ÜFE-Oniki Aylık 

Ortalamalara Göre Değişim (%) oranı dikkate alınarak artırılmasıyla bulunacak bedelin yıllık kira 

olarak alınması, 

2 - Yüklenici tarafından tüm masrafların karşılanmak üzere; ilk 2 (iki) yıl içerisinde 

binanın tatbikat projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatılması, inşaat 

ruhsatının alınması ve inşaat imalatlarının bitirilerek faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme 

fesih hakkının saklı tutulması, fesih halinde İdareye yatırılan kesin teminat ve aylıkları irat 

kaydedilmesi, 

3 - Yüklenici tarafından Vakıf taşınmazı üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler 

konulmaması, 

4 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taşınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve 

kiraların İdareye gelir kaydedilmesi, 

5 - İmar durumu gereği oluşabilecek brüt inşaat alanı m2’sinde büyüme olması durumunda 

kiranın brüt m2 oranındaki artışın toplam brüt inşaat alanına oranlanması suretiyle belirlenmesi, 

ayrıca binanın kullanım fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından zorunlu olarak 

değiştirilmesi halinde, mevcut kira gelirinin altında kalmamak kaydı ile aylık kira gelirinin 

yeniden belirlenmesi ve imar durumu gereği brüt inşaat alanı m2’sinde azalma olması halinde 

kirada değişiklik yapılmaması, 

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her 

türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan 25 (yirmibeş) yıl 

sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde İdareye teslim edilmesi, 
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7 - Söz konusu taşınmaza hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan 

alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, yapılan her türlü harcamaların yüklenici 

tarafından karşılanması ve idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunulmaması, 

Şartları doğrultusunda söz konusu taşınmaz üzerine yapılacak yapının, imar durumuna 

uygun ‘İş Merkezi’ olarak kullanılmak üzere yapım karşılığı kiralama modeliyle 25 yıl süreli 

olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile 

kiraya verilmesi için ihaleye çıkartılmıştır. 

8 - İhale yukarıda belirlenen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No: 4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan, 

İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

9 - İstekliler, İhale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Kayseri Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünde görebilirler ve TR 2700 0150 0158 0072 9709 3243 nolu Vakıflar Bankası 

Kocasinan Şubesi hesabına 300,00 TL yatırarak aynı adresten temin edebilirler. 

10 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda ihale günü ve saatine 

kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon 

Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir. 

11 - İhaleye girebilme şartları; 

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre altı ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan 

edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları 

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. 

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartname eki örneğe uygun noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesini vermesi. 

g) İlgili Bankadan alınacak şartname eki örneğe uygun referans mektubu (muhammen 

bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi) 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair şartname 

eki örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

ı) İlan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun 

internet adresi üzerinden alınacak şartname eki örneğe uygun prim borcu olmadığına dair 

belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde 

kalırsa Şartname 20. madde hükmünce temin edeceğine dair şartname eki örneğe uygun 

taahhütname, 

k) Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi, 

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartname eki örneğe 

uygun yazılı beyanı. 
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m) Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait Vakıfbank Kayseri / Kocasinan Şubesi 

TR270001500158007297093243 nolu banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminatın 

alındı makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Kanuna göre alınmış 

şartname eki örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

n) Teklifi mektubu (İhale şartnamesi 6. maddeye göre hazırlanmış) 

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

12 - Teklifler, İhale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlanacak ve 7. maddesine göre 

verilecektir. 

13 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

14 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

15 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6489/1-1 

—— • —— 
CER MOTOR FIRÇA TUTUCU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/ 85762 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 500 adet cer motor fırça tutucu teknik resimlere göre 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.08.2015 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

04.08.2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6482/1-1 

—— • —— 
EMPRENYE TESİSİNİN DEMONTAJI, NAKLİYESİ, MONTAJI VE BAKIMI İLE ÇALIŞIR 

VAZİYETTE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/90251 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Pendik Elektrik Makineleri Bakım Onarım 

Atölye Müdürlüğün’de kurulu olan emprenye 

tesisinin demontajı, Ankara Demiryolu 

Fabrikası Müdürlüğüne nakliyesi, montajı ve 

bakımı ile çalışır vaziyette teslimi işi 
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3 - İhalenin nerede hangi  

     tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 

11.08.2015 tarih ve saat: 14:00’te yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına, 11/08/2015 Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100.00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6480/1-1 

————— 
BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2015/89907 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Bölgemiz mıntıkası Sirkeci-Uzunköprü 

arasında demiryolu hattının bakımı için gerekli 

olan balast ihtiyacının karşılanması için Çorlu 

İstasyonuna teslim kaydıyla 15.000 m3 balast 

temini işi 

3 - İhalenin nerede hangi  

     tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 

11.08.2015 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa / İSTANBUL’a 11/08/2015 tarih ve saat: 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6481/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:  

İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce 2280681740 vergi numaralı Çam Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

adına onaylı 01.10.2009 / IM001000, 18.08.2009 / IM000876, 18.09.2009 / IM000968, 10.12.2009 / 

IM001238, 29.01.2010 / IM000095, 03.12.2009 / IM001206, 29.12.2009 / IM001330, 23.12.2009 / 

IM001301, 30.12.2009 / IM001343 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı 

eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan (Gümrük Vergisi Ek Tahakkuku ve 

KDV Ek Tahakkukları) amme alacağının firmadan tahsil edilememesi nedeniyle müdürleri Halil 

İbrahim DİNÇERLER (TC: 36139427678) adına düzenlenen 17.04.2014 tarihli 1337 sayılı 

642.313,68-TL tutarlı ödeme emri (gecikme faizi tahsilat anında hesaplanacaktır) muhatabın 

mevcut adreslerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.ve 29,maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 46.ve 

47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu 

gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 6585/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce 7560272052 vergi numaralı Saykan Gıda Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi adına onaylı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek 

menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacaklarının firmadan tahsil edilememesi nedeniyle 

firma ortağı Yasin SÜRÜCÜ(TC: 27064248520) adına %30 hissesi oranında düzenlenen; 

"25.02.2010 tarihli IM000192 sayılı SDGB için 4.597,50 - TL GV. Ek Tah, 46,20 - TL KDV Ek 

Tah, 13.792,50 - TL GV Para Cezası, 138,60 - TL KDV Para Cezası 25.02.2010 tarihli IM000193 

sayılı SDGB için 8.217,45 TL GV. Ek Tah. ve 82,17 TL KDV Ek Tah, 24.652,20 - TL GV. Para 

Cezası, 246,60 - TL KDV Para Cezası, 25.02.2010 tarihli IM000190 sayılı SDGB için 1.149,60-TL 

GV. Ek Tah, 11.70 - TL KDV Ek Tah, 3.448,80-TL GV. Para Cezası, 35,10 - TL KDV Para 

Cezası" olmak üzere toplam 56.418,42 TL tutarındaki 28.04.2015 tarihli 7564109 sayılı ödeme 

emrinin ve Volkan GÖRAL (TC: 55012030590) adına %70 hissesi oranında düzenlenen: 

"25.02.2010 tarihli IM000192 sayılı SDGB için 10.727,50 - TL GV. Ek Tah, 107,80 - TL KDV 

Ek Tah, 32.182,50 - TL G.V. Para Cezası, 323,40 - TL KDV Para Cezası, 25.02.2010 / IM000193 

sayılı SDGB için 19.174,05 TL GV. Ek Tah, 191,73 TL KDV Ek Tah, 57.521,80 – TL G.V. Para 

Cezası, 575,40 TL KDV Para Cezası, 25.02.2010 tarihli IM000190 sayılı SDGB için 2.682,40 - TL 

GV. Ek Tah, 27.30 - TL KDV Ek Tah, 8.047,20 GV Para Cezası, 81,90 TL KDV Para Cezası" 

olmak üzere toplam 131.642,98 TL tutarındaki 28.04.2015 tarihli 7563835 sayılı ödeme emrinin 

ortakların mevcut adreslerine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.ve 

29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31.maddesi ve Tebligat Tüzüğünün 

46.ve 47.maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat 

Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 6586/1-1 
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Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge 

hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. 

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR: 

PROFESÖRLER İÇİN 

- 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Profesör kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, 

Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 

Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi 

DOÇENTLER İÇİN 

- 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

- Doçent kadroları daimi statüdedir. 

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, 

Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf, 

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi 

GENEL ŞARTLAR 

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda 

belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin 

onaylanmış olması şarttır. 

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı 

kadrolara başvuru yapamazlar. 

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev 

Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye (http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.htm) adresinden, 

"Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu"na (http://personel.cbu.edu.tr/form_lar.htm) 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

Birim 

Anabilim Dalı / 

Program Unvan Derece Adet İlan Açıklaması 

Tıp 

Fakültesi 

Biyoistatistik 

ve Tıp Bilişimi 
Profesör 1 1 Tıp Fakültesi Mezunu Olmak 

Tıp 

Fakültesi 

Radyasyon 

Onkolojisi 
Profesör 1 1 

Baş Boyun Kanserleri İle İlgili 

Yurtdışında Eğitim Almak ve 

Bu Alanda Yayınları 

Bulunmak 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Analitik Kimya Doçent 1 1 

Atomik Floresans İle Civa 

Tayini Konusunda Çalışmış 

Olmak ve Bu Alanda 

Yayınları Bulunmak 

 6523/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize “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 1 öğretim üyesi 

alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri 

Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli 

Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.08.2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 

tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 03.08.2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar 

posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora 

belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün içinde 03/08/2015 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da 

elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Başvurular 03.08.2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 

posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 

alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 

tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm/Program 

Öğretim 

Üyesi Alanı Ek Açıklama 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Ekonomi ve Finans 

(İngilizce) 
1 Finans Doç. Dr. 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik 
1 

Deniz ve Liman 

İşletmeciliği 

Yrd. Doç. 

Dr. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği 
1 

Elektronik ve 

Haberleşme 
Prof. Dr. 

 6603/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Mehmet

Naci BOSTANCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

(ADUSAM) Yönetmeliği
— Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bursa Teknik Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 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. 


