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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Fırat Üniversitesinden:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğ-

retim; 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 ve 44 üncü maddelerine 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) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için belirlenen
anabilim dallarını,

ç) Anabilim dalı başkanı: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanını,
d) Anabilim dalı kurulu: Enstitülerde bulunan anabilim dallarındaki bütün öğretim üye-

lerinden oluşan kurulu,



e) Azami süre: Tezli yüksek öğreniminde altı yarıyıl, tezsiz de üç yarıyıl ve doktora öğ-
reniminde yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için ise on dört yarıyıllık süreyi,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, seminer ve tez çalışması sürecinde reh-
berlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenleyen ve yürüten ko-
miteyi,

ğ) Enstitü: Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-
titüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü
Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Lisansüstü öğretim programı: Tezli/tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik
programlarını,

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yürütülen öğretim prog-
ramını,

l) Program koordinatörü: Anabilim dalı altında lisansüstü eğitim veren program baş-
kanlarını,

m) Program yürütme kurulu: Anabilim dalı altında ilgili programdaki bütün öğretim
üyelerinden oluşan kurulu,

n) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) Uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli gerçekleştirilen lisansüstü

eğitim programını,
p) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması

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

ramlarından oluşur.
Programların açılması
MADDE 6 – (1) Enstitüler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansüstü

öğretim programlarını düzenleyip yürütürler. Bu öğretim programları, enstitü kurulu ve Sena-
toda görüşülüp kabul edildikten ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uy-
gulanır. Enstitüler, Rektörün onayını alarak, yurt içi ve yurt dışında, diğer yükseköğretim, araş-
tırma kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine ve ortak program yürütmeye karar verebilirler.

(2) Enstitü kurulunun önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisans-
üstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, di-
siplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu enstitü anabilim dalı başkanı, enstitü yö-
netim kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır.

(3) Farklı iki fakültede aynı isimli iki bölümün bulunması halinde; bu iki bölüm, ens-
titüde tek bir anabilim dalı olarak temsil edilir ve bu anabilim dalında lisansüstü programlar
yürütülür. Bu iki bölümdeki tüm öğretim üyeleri enstitünün ilgili anabilim dalı kurulunu oluş-
turur.
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(4) Lisansüstü program, anabilim dalıyla aynı adı taşır. Ancak, Senato önerisi ve Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından farklı
adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir. Lisansüstü programdaki bütün öğretim üyeleri
program yürütme kurulunu oluşturur. Program yürütme kurulu kararları enstitü onayına sunulur.
Programın yürütülmesiyle ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Yükseköğretim Kurulu kararıyla lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.
Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler
ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma
şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime
ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları
rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir ulusal krediden az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kay-
dıyla lisans derslerinden ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden ders
seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütüle-
bilir.

(5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir.
(6) Programın yürütülmesi ve programlar arasında geçişlerle ilgili diğer hükümler Se-

nato tarafından belirlenir.
Başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu programın puan türünde ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak
başvuru için gereken puan türü, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu gibi öğrenci
kabulüne dair hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulüne dair hususlar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

8 Ekim 2017 – Sayı : 30204                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Tez danışmanı atanması ve tez konusu
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile Üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim
üyelerinden her öğrenci için bir tez danışman atanır.

(2) Danışmanda aranan nitelikler ile atama süreci ve tez konusu belirleme süreci Senato
tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tez jürisinin oluşturulması, tezin hazırlanması, sunumu, sınavı ve teze

ilişkin uyulacak diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Tezin başarısız bulunması
MADDE 12 – (1) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği

kesilir.
(2) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, gerekli koşulları yerine ge-

tirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 13 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve Senato tarafından belirlenen diğer ko-

şulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
(2) Gerekli koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-

lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde prog-
ramla ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki progra-
mın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul koşulları ve uygulama ile ilgili

esaslar Senato tarafından belirlenir.
Süre
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki yarıyıl,

en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-
rencinin programla ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için nitelikleri uygun bir öğretim üyesini danışman olarak belirler.
(2) Danışmanda aranan nitelikler ve atanması ile ilgili esaslar Senato tarafından belir-

lenir.
Diploma
MADDE 17 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Senato tarafından belirlenen gerekli

şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 18 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden ders
seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Başvuru ve kabul
MADDE 19 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde

en az 55 ALES puanına ve yabancı dil sınavlarından en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato ka-
rar verir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp bilimlerindeki dok-
tora programlarına tıp fakültesi mezunlarının başvurularında ALES puanı yerine TUS puanı
da kullanılabilir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde
en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı
sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mü-
lakat sonucu da istenebilir. Başvuru için adayların sağlaması gereken diğer hususlar ve belgeler
Senato tarafından belirlenir.

(3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde aranacak koşullar ve değerlendirmeye dair diğer hususlar Senato
tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 20 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami ta-
mamlama süresi on dört yarıyıldır.
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(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin prog-
ramla ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin prog-
ramla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 21 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu/program koordinatörlüğü, her

öğrenci için bir tez danışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda başka
bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişi-
lerden de olabilir.

(4) Danışmanda aranan nitelikler ve atanması ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.

(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.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir
ve yürütülür.

(4) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik komitesi tarafından belirlenir, enstitü onayı ile kesin-
leşir.

(5) Sınav jürisinin oluşturulması, yeterlik sınavının yürütülmesi ve değerlendirmesi ko-
nularında Senato esaslarına göre işlem yapılır.

(6) Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği ke-
silir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek bu dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş şartları Senato tarafından
belirlenir.
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Tez izleme komitesi
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı ile enstitü
anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.

(3) Tez izleme komitesi üyelerinde aynı yöntemle değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 24 – (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.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez çalışması sü-
resince en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Tez izleme komitesi, yılda en az iki kez toplanarak öğrencinin teziyle ilgili sunduğu
yazılı raporu görüşür, başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 25 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları uygun bi-

çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin hazırlanması, sunulması, tez jürisinin oluşturulması ve tez sınavı

Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(3) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak

reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.
(4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada başarısız bulunan öğ-
rencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tezde başarılı olamayan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen şartları yerine ge-
tirmek kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen di-

ğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tezi enstitüye teslim edilen öğrenci doktora diploması al-
maya hak kazanır. Koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde prog-
ramla ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir programdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı, uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar ile bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, tezli yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir ulusal kredi ve en az yedi ders
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az kırk iki kredilik on dört ders olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, ya-

bancı dil puanı, lisans mezuniyet not ortalamaları, yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/ye-
tenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu ile referans mektubu, kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer kabul koşulları Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Senatonun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin programla ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde
başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 30 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu/program yürütme kurulu her

öğrenci için bir danışmanını ve öğrenciyle birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetilebilmesi için, danışmanın başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi
yönetmiş olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu
dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman niteliği ve danışmanlık ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni yazım kurallarına uygun biçimde
yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak sa-
vunur.

(2) Doktora tezinin hazırlanması, sunulması, tez jürisinin oluşturulması ve tez sınavı
Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
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(3) Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu
savunmada da başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasından başarılı
olamayan öğrencilere talepleri halinde 29 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, Senato tara-

fından belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-
lanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Koşulları yerine getir-
meyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir. Mezuniyet tarihi te-
zin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci kontenjanları ve başvuru
MADDE 33 – (1) Lisansüstü programların kontenjanları, ilgili program yürütme ku-

rulu/anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.
(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans

ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belir-
lenir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar
Senato tarafından belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yapılamaz ve devam edilemez.

Giriş sınavları
MADDE 34 – (1) Sınav jürilerine ilişkin işlemler enstitü yönetim kurulunca belirlenir,

enstitü müdürü tarafından yürütülür ve denetlenir. Sınav jürilerinin oluşturulması ve bilimsel
değerlendirmede takip edilecek usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü öğretime kabul
MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğretime kabul edileceklerin listeleri enstitü yönetim ku-

rulu kararıyla kesinleşir. Adayların kayıt işlemleri ve gerekli belgeler Senato tarafından belir-
lenir.

Programlar ve ders kayıtları
MADDE 36 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin belirlenmesi
MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlarda okutulacak derslerin belirlenmesi ve ilgili

lisansüstü öğretim planına dâhil edilmesi, anabilim dalı kurulu/program yürütme kurulunun
önerisi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato kararı ile kesinleşir. Bir dersin uzaktan
eğitim yoluyla verilebilmesine de aynı yolla karar verilir.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisiyle enstitü yö-
netim kurulu tarafından belirlenir.
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(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrenci-
lerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte danışmanı karar verir.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(5) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli
ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenebilir.

(6) Öğrenci kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından faydalanamaz.
(7) Lisansüstü programlarda, ders kayıtları ve uzmanlık alanı ders(ler)inin açılması ve

yürütülmesi ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili alınacak dersler, devam, sınavlar, ders notları,
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda
başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(4) Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil
edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece
elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 40 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ta-
mamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve enstitü kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 1/4/2013 tarihli ve 28605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlatılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrenciler hakkında 33 üncü maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE TEKNOLOJİ TRANSFER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinin

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

lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin

hizmet modülleri olan:

a) Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim,

b) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme,

c) Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılması,

ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları politikası ve yönetimi,

d) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve giri-

şimcilik,

konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak ko-

ordinasyonunu sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki

faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi işbirliğini teşvik

etmek,

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak,

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özel-

likle sanayide kullanılmasını sağlamak,

d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama

ve akademik girişimciliği teşvik etmek,

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar

yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin

çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi

müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,

Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür

yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman

yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür

görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

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

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından iki yıl süre

ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından

uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez

olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-

tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Türk-Alman Üniversitesinden:
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı fakültelerde

yürütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim-öğretimi ve
sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesine bağlı fakültelerde yürü-

tülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim-öğretimi ve sınav-
larına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 23/8/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Ku-

rumları Teşkilatı Kanununun ek 118 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Bilimsel Komisyon: 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun bu-

lunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye’de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın 7 nci maddesine
göre oluşturulmuş olan komisyonu,

ç) İlgili akademik birim: Türk-Alman Üniversitesinin lisans programı yürüten akademik
birimlerini, Hukuk Fakültesinde fakülteyi, diğer fakültelerde bölümleri,

d) İlgili akademik birim kurulu: Türk-Alman Üniversitesinin Hukuk fakültesinde fa-
külte kurulunu, diğer fakültelerinde bölüm akademik kurulunu,

e) İlgili kurul: Türk-Alman Üniversitesinin fakültelerinde fakülte kurulunu, Yabancı
Diller Yüksekokulunda yüksekokul kurulunu,

f) İlgili yönetim kurulu: Türk-Alman Üniversitesinin fakültelerinde fakülte yönetim
kurulunu, Yabancı Diller Yüksekokulunda yüksekokul yönetim kurulunu,

g) Milletlerarası Anlaşma: 1/4/2009 tarihli ve 5849 sayılı Kanunla onaylanması uygun
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmayı,

ğ) ÖİDB: Türk-Alman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
h) Rektörlük: Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl/yıl sonu sınav süreleri hariç olmak

üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.
(2) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulun kararı ve Senatonun

onayı ile dersler kısmen veya tamamen yıllık olarak da düzenlenebilir.
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(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve ta-
rihleri, akademik takvim ile düzenlenir. Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait aka-
demik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.

(4) Derslerin gün ve saatleri, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde, ilgili
akademik birimin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Senato kararı ile eğitim-öğretim yılına ilave yaz programı açılabilir.
Öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Lisans programlarının öğrenim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl), azamî

öğrenim süresi yedi yıl (on dört yarıyıl)’dır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim
süresine dâhil değildir.

(2) Hazırlık sınıfında normal öğrenim süresi bir yıl (iki yarıyıl), azami öğrenim süresi
iki yıl (dört yarıyıl)’dır.

(3) Kayıt dondurma süreleri öğrenim süresine ve azami öğrenim süresine dâhil de-
ğildir.

(4) Kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirilen tüm yarıyıllar, değişim prog-
ramları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğ-
renim süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresine
ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili Almanca ve Türkçe; gerekli görülen hallerde

İngilizce’dir.
(2) Hangi bölüm derslerinin hangi dilde okutulacağı, lisans programının öğretim planına

bağlı olarak belirlenir ve bu konuda Bilimsel Komisyonun görüşü üzerine Senato tarafından
karar verilir.

(3) Öğrenciler, Almanca veya duruma göre İngilizce yeterlikleri belgelendikten sonra
lisans öğrenimlerine başlar.

(4) Lisans programlarına yerleştirilen veya kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeter-
liklerinin belirlenmesi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil öğretimi; 23/3/2016 tarihli ve
29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(5) Lisans programlarında ikinci yabancı dil olarak İngilizce’nin öğretimine ilişkin uy-
gulama esasları, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato onayı ile kabul edilir.

Öğretim planı
MADDE 8 – (1) Bir lisans programının öğretim planı; programda yer alan dersleri, bu

derslerin adı, AKTS değeri, kodu, ders saati, hangi yarıyılda/yılda verileceği, seçmeli ve zorunlu
olma durumu ve ön koşullarını içerir. Derslerin AKTS kredisi toplamı, her yarıyıl için 30 AKTS
olmak üzere toplam 240 AKTS’dir.

(2) Öğretim planındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri
ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulca karara bağlanır ve Senatonun
onayı ile uygulamaya konulur.

(3) İlgili akademik birim kurulunca gerçekleştirilen öğretim elemanı ders görevlendir-
meleri, kayıt süresinin başlamasından en az bir hafta önce ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte
öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(4) Mühendislik Fakültesinde temel staj ve meslek stajı zorunludur. Özel durumlarda
ilgili yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.

(5) Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili
esaslar ilgili kurulun teklifi üzerine Senatoca belirlenir.
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Lisans programına kabul
MADDE 9 – (1) Lisans programlarına öğrenci kabulü, Milletlerarası Anlaşma, 2547

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır.

(2) Milletlerarası Anlaşmaya göre, Türkiye'de Almanca eğitim veren ya da Almanca
ders programları uygulayan liselerden mezun Türk vatandaşı öğrencilere, mevcut öğrenci kon-
tenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılabilir ve bu öğrenciler için merkezi giriş sınavı ya-
nında ek bir özel giriş sınavı yapılabilir. Bu kontenjanın miktarı ve kullanım şekli Bilimsel Ko-
misyonun görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Yurt dışından öğrenci başvuru ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(4) Yatay geçiş başvuru ve kabul işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt
MADDE 10 – (1) Lisans programlarına kayıt yaptırabilmek için ilgili mevzuata göre

kayıt hakkını kazanmış olmak ve Üniversite tarafından ilan edilen belgelerle birlikte, akademik
takvimde belirtilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

(2) Üniversiteye kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar Üniversite öğrencisi ol-
ma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(3) Sahte veya eksik belge verdiği ya da gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan an-
laşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz ko-
nusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin diploma dahil tümü
iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere Üniversite tarafından fotoğraflı bir kimlik
kartı verilir.

(5) Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili akademik birimin başkanı tarafından, öğ-
rencinin kayıtlı olduğu programı yürüten akademik birimin öğretim üyeleri arasından bir aka-
demik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan programlarda, diğer öğretim ele-
manları da danışman olarak atanabilir. Danışman; öğrenim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol
gösterir, yardımcı olur.

(6) Dikey geçiş ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları
Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il-
gili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenci her yarıyıl/yıl başında akademik takvimde gösterilen süre

içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre katkı payını ya da öğrenim ücretini yatır-
mak suretiyle kaydını yeniletmek ve ders kaydını yaptırmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda/
yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu
süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde kaydını yeniletmeyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçe ile başvur-
ması ve mazeretinin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile ekle-bırak süresinin
bitiminden itibaren on işgünü içerisinde kayıt yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümün-
den öğrenci sorumludur.

(4) Kayıt yenileme süresinin bitiminden itibaren bir haftalık süre içerisinde öğrenci
yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 12 – (1) Haklı ve geçerli mazereti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi,

öğrencinin talebi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile dondurulabilir.
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(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, güz yarıyılı sonunda başarılı
olanlar, başka bir mazeret aranmaksızın izleyen bahar yarıyılı için kayıtlarını ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile dondurabilirler.

(3) Kayıt dondurma süresi her defasında bir veya iki yarıyıl olmak üzere, toplamda dört
yarıyılı geçemez. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise kayıt dondurma bu
hallerin süresi kadardır.

(4) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmek kaydıyla sağlıkla ilgili geçerli maze-

retlerinin olması,
b) Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar sebebi ile öğrenime Yükseköğretim

Kurulu kararı ile ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince yapılacak resmi duyuru veya verilecek bir

belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek
zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belge-
lemesi,

d) Gözaltı ya da tutukluluk hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğren-
cinin ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alın-
ması,

f) İlgili yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilebilecek diğer hallerin or-
taya çıkması.

Değişim programları
MADDE 13 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu ara-

sında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir.
Öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenciler, bir veya iki dönem ilgili üniversitelere
gönderilebilir; yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.
Değişim programları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(2) Yurt içi ve yurt dışı ikili anlaşmalar çerçevesinde diğer yükseköğretim kurumlarına
giden öğrencilerin ders seçimi ve eşleştirilmesi ile not intibakları, ilgili yönetim kurulu tara-
fından yapılır. Derslerin isim olarak birebir örtüşmesi gerekmez. Ancak içerik açısından en ya-
kın derslerin seçilmesine özen gösterilir.

(3) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye ge-
len öğrencilerin işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili yönetim kurulu
kararı ile yürütülür.

Çift anadal ve yan dal programı
MADDE 14 – (1) Çift anadal programı iki ayrı lisans programının Senato tarafından

belirlenen gereklerini eş zamanlı yerine getiren öğrencilerin, iki ayrı diploma alabilmesini sağ-
layan programdır.

(2) Yan dal programı, bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşımak
kaydıyla, başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlamak
suretiyle, diploma yerine geçmeyen yan dal sertifikası alabilmesini sağlayan programdır.

(3) Çift anadal ve yan dal programlarına ilişkin işlemler Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci
MADDE 15 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

belirli şartlarla bir programı veya bir programdaki bazı dersleri izlemelerine izin verilen öğ-
rencilerdir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, kredi ve kabul işlemlerine dair esaslar Senato
tarafından belirlenir.
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(2) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, bu statüdeki öğrenciler için öngörülecek diğer
şartları da yerine getirmekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Notlar

Ders alma ve kredi yükü
MADDE 16 – (1) Öğrenci, her yarıyılın başında alacağı derslere danışmanının görüş

ve onayını alarak kayıt yaptırır.
(2) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredi yükü, o yarıyılda derslerin AKTS kredi-

lerinin toplamıdır ve 30 AKTS’dir. Sınamalı statüde olmayan öğrenci için bu sınır üçüncü ya-
rıyıldan itibaren danışmanın onayı ile 45 AKTS’ye kadar yükseltilebilir.

(3) Öğrenci, başarısız olduğu (FF, FD ve FZ aldığı), alt sınıflarda hiç almadığı dersleri
öncelikli olarak almakla yükümlüdür. Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi başka bir seçmeli
dersle değiştirebilir.

(4) Üçüncü yarıyıldan itibaren üst yıl/yarıyıldan açılmış olan derslerden alınıp alına-
mayacağına ilgili akademik birim kurulu karar verir. Bu durumda öğrenci 45 AKTS’yi geç-
meyecek şekilde; AGNO’su 2,50-2,99 arasında ise bir ders, 3,00-3,49 arasında ise iki ders,
3,50 ve üzerinde ise üç ders alabilir.

(5) Öğrenci, daha önce alıp başarılı olduğu dersleri not ve/veya AGNO’sunu yükseltmek
için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(6) Ön koşula sahip derslerin alınabilmesi için, bu ön koşulların sağlanması gerekir.
(7) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerden, güz yarıyılı sonunda başarılı

olanlar, ilgili lisans programının öğretim planında yer alan ve bahar yarıyılında açılan dersler-
den, ilgili yönetim kurulu tarafından izin verilenleri alabilirler.

(8) Öğrenci, ilgili akademik birim kurullarının karşılıklı olarak uygun gördüğü hallerde
başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilir.

(9) Öğretim planından kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan bir dersten başa-
rısız olan öğrenci, ilgili yönetim kurulunun tayin ettiği intibak komisyonunun önerdiği dersi
veya dersleri alır. Aldığı dersin veya derslerin notu, öğrencinin başarı notu olarak kabul edilir.
Öğrencinin mezuniyette aranan toplam AKTS puanını sağlamak için intibak komisyonu tara-
fından belirlenen dersleri alması zorunludur.

(10) Senato, bazı derslerin uzaktan öğretim yolu ile yürütülmesine ilgili kurulun önerisi
üzerine karar verebilir. Uzaktan öğretimin esasları Senatoca belirlenir.

Not ortalamaları
MADDE 17 – (1) AGNO; öğrencinin o zamana kadar almış olduğu bütün derslerin ba-

şarı katsayıları ile AKTS kredilerinin çarpımlarının toplamının, bu derslerin AKTS kredileri
toplamına bölünmesiyle bulunur.

(2) AGNO virgülden sonra iki haneye yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki
üçüncü hane, beşten küçükse virgülden sonraki ikinci hane değiştirilmeden; virgülden sonraki
üçüncü hane beş veya beşten büyükse, virgülden sonraki ikinci hane bir artırılacak şekilde ya-
pılır.

(3) Hiç alınmamış dersler ortalama hesabına katılmaz.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 18 – (1) AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı

öğrenci olarak tanımlanır.
(2) Sınamalı öğrenciler, toplam 30 AKTS’nin üzerinde kredi yükü alamaz.
(3) Sınamalı öğrencilerin;
a) FF, FD ve FZ aldıkları dersleri zorunlu olarak tekrar,
b) Son iki yarıyıl içinde DC, DD veya DF dersleri zorunlu olarak tekrar,
c) Son iki yarıyıldan önce DC, DD veya DF aldıkları dersleri isteğe bağlı olarak tekrar,
ç) Bulundukları yarıyıldaki dersleri isteğe bağlı olarak,
alırlar.
(4) Sınamalı statünün sona ermesi için AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.
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Ders muafiyetleri
MADDE 19 – (1) Öğrenci lisans öğrenimine başladığı yarıyılın ekle-bırak süresi so-

nuna kadar, daha önce aynı düzeydeki herhangi bir lisans programından aldığı ve CC ve üzeri
veya bunların eşdeğeri not aldığı derslerin kayıtlı olduğu lisans programına sayılması için bir
kereye mahsus muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Muafiyet işlemleri güncel öğretim planına göre ilgili yönetim kurulu kararı ile ya-
pılır.

(3) Öğrencinin daha önce almış olduğu not, 22 nci maddedeki not tablosunda yer alan
eşdeğer bir harf notuna dönüştürülür. Bu not, M notu ile birlikte öğretim planındaki muaf tu-
tulan derse işlenir.

(4) Değişim programlarına katılan öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumunda aldık-
ları derslerin transfer işlemleri en geç değişim programından döndükleri yarıyılı takip eden ya-
rıyılın ders ekle-bırak süresinin sonuna kadar ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(5) Muafiyete ilişkin kararlar, alındıkları tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde
ÖİDB’ye ve öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(6) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen muafiyet sınavlarına giren ve
muaf sayılan öğrencilerin seviyeleri ve bu seviyelerin karşılığı olan notları not durum belge-
sinde görünecek şekilde işlenir.

Program dışı seçmeli dersler
MADDE 20 – (1) Program dışı seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ya da

çift anadal/yan dal programlarının öğretim planında yer almayan ancak AGNO’su 2,50 ve üzeri
olan öğrencinin, danışman onayı ile fazladan aldığı kredili derslerdir. Alınabilecek dersler ve
kontenjanları ilgili yönetim kurulu tarafından her yarıyıl başında belirlenir. Bu derslere ilişkin
esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ilgili yarıyıldaki kredi yüküne sayılır,
b) Not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz,
c) İlgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra değiştirilemez,
ç) Alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir,
d) Öğrencinin bu dersi aldığı yarıyılda kayıtlı olduğu program ya da programlara say-

dırılamaz.
Devam ve sınavlar
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvar çalışmalarına, sınav-

lara ve dersin sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katıl-
makla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumlarına dair gereklilikler dersin sorumlu öğ-
retim elemanı tarafından belirlenir.

(2) Sınavlar, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mua-
fiyet sınavı, ek sınav ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygu-
lamalı olarak yapılabilir.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları sınav, ödev, uygulama, proje, labora-
tuvar ve benzeri çalışmalar, bu çalışmalara katılma koşulları, çalışmaların değerlendirilme şe-
killeri ve başarı notuna katkıları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek yarı-
yıl/yıl başında öğrencilere duyurulur ve ilgili yönetim kurulundan geçirilerek ÖİDB’ye iletilir.
Öğretim elemanının bir belirleme yapmadığı durumlarda, ilgili akademik birim kurulunca be-
lirlenir.

(4) Staj, dönem projesi, bitirme projesi, bitirme tezi, seminer, uygulama ve benzeri ders-
ler hariç, her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılması zorunludur.
Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı en az %40’tır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanan derslerde, bu sınava katılmanın şartlarını yerine
getirmeyen öğrencilerin durumları, ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından en geç üç gün önce
dersin öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler ilgili dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına
alınmaz; herhangi bir şekilde sınava girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır.
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(6) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavından sonra akademik
takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına
sahip olup sınava girmeyen, girdiği halde başarısız olan veya o dersten DC veya altı not alan
öğrenciler girebilir.

(7) Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bü-
tünleme sınavından sonra fakülte tarafından açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sına-
vına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan
not tek başına değerlendirilir; CC ve üstü bir not alan öğrenci başarılı sayılır.

(8) Ek sınavlar, 30 uncu maddede belirlenen esaslara göre azami süre sonunda yapılan
sınavlardır.

(9) Mazeret sınav hakkı, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca geçerli mazereti
olup, ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav
hakkı verilmez. Sorumlu olduğu diğer çalışmalara mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye
uygulanacak işlem, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(10) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(11) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde ka-
mu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, de-
vam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, anılan süreler içinde giremedikleri
sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte girer.

(12) Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre
içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan
öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav hak-
larından yararlanamazlar. Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi
için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Ölçme ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Fakültelerde ölçme ve değerlendirme; Senato tarafından belirlenen

esaslara göre, mutlak veya bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak başarı notunun harf notuna
dönüştürülmesi ile yapılır.

(2) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notları, 100 üzerinden değerlendirilen başarı
notu alt sınırları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Harf Notu Başarı Notu Alt Sınırları Başarı Katsayısı
AA 88 4,00
AB 81 3,70
BA 74 3,30
BB 67 3,00
BC 61 2,70
CB 55 2,30
CC 50 2,00
DC 46 1,70
DD 43 1,30
DF 40 1,00
FD 25 0,50
FF 0 0,00
FZ Devamsız 0,00
M Muaf …

(3) Not ortalaması hesaplarına katılmayan notlar ve tanımları aşağıda belirtilmiştir:
a) G notu; ortalamaya katılmayan derslerde öğrencinin başarılı/geçer durumunu gös-

termek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.
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b) K notu; ortalamaya katılmayan derslerde öğrencinin başarısız/kalır durumunu gös-
termek üzere dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

(4) Notlara ilişkin tüm belgelerin ve verilerin güvenli şekilde yedeklenerek arşivlenmesi
Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kopya ve intihal
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin sınavda kopya çekmesi, kopya vermesi, kopya çek-

meye veya vermeye teşebbüs etmesi, ödev, proje ve laboratuvar çalışmalarında kaynak belirt-
meden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödev, proje ve laboratuvar çalışmala-
rının kendisi tarafından yapılmadığının saptanması halinde, öğrenci hakkında Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Kopya çekildiği, intihalde bulunulduğu veya çalışmanın öğrencinin kendisi tarafın-
dan yapılmadığı bildirilen sınava sıfır (0) notu verilir.

Notların açıklanması ve sınav sonucuna itiraz
MADDE 24 – (1) Bir dersin yarıyıl/yıl içi çalışmalarına ait notlarının, en geç derslerin

bitiş tarihinde dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmiş olması gerekir. Yarıyıl/yıl
sonu sınavının sonucu ise, bütünleme sınavlarının başlama tarihine kadar ilan edilmiş olması
gerekir.

(2) Öğrenciler, akademik takvim ile belirlenen not ilanı tarihinden itibaren üç iş günü
içinde ilgili dekanlığa yazılı olarak başvurarak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilirler. İtiraz
ilgili akademik birim yöneticisi tarafından oluşturulacak komisyon tarafından incelenir ve ka-
rara bağlanır. İlgili dersin öğretim elemanı komisyonda üye olarak bulunabilir.

(3) Dersin sorumlu öğretim elemanı notlarda herhangi bir yanlışlık tespit ederse, ilgili
dekanlığa gerekçeli başvuruda bulunabilir. Yapılacak inceleme sonucunda dersin notu, ilgili
yönetim kurulunun kararı ile değiştirilebilir ve dersin alındığı yarıyılı izleyen kayıt dönemi
başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar ÖİDB’ye bildirilir. Bu süreyi aşan düzeltme
talepleri Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar

Lisans bitirme çalışması
MADDE 25 – (1) Üniversitenin Hukuk Fakültesi öğrencileri hariç her öğrenci, mezun

olacağı lisans programının öğretim planında öngörülen meslek düzeyine ulaştığını gösteren bir
lisans bitirme çalışması yapar. Lisans bitirme çalışması, öğretim planında sekizinci yarıyıl dersi
olarak yer alır.

(2) Bir öğrencinin lisans bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan
toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en
az 2,00 olması gerekir.

(3) Lisans bitirme çalışmaları, Senato ve ilgili kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılır.

Mezuniyet
MADDE 26 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programının öğretim planındaki bütün çalış-

malardan en az DF veya G notu alarak 240 AKTS kredisini tamamlamış ve AGNO’sunu en az
2,00 düzeyine çıkarmış öğrenci öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavların son günüdür. Ancak,
bu tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, lisans bitirme çalışması, arazi çalışması
ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenci; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu ça-
lışmaların kabul edildiği tarihte mezun olmuş sayılır.

Diploma ve belgeler
MADDE 27 – (1) Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere fa-

külte ve programın adı belirtilmek suretiyle lisans diploması verilir. Diploma Rektörlükçe
soğuk damga ile mühürlenir.
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(2) Öğrenciye mezuniyetinde öğrenim süresince aldığı bütün ders, kredi, not ve AGNO’sunu
gösteren mezuniyet not durum belgesi ve akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası dü-
zeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili aka-
demik yılın diploması düzenleninceye kadar geçerli ve diploma yerine geçen geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

(4) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal prog-
ramında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere çift anadal lisans diploması verilir.

(5) Lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak
isteyen öğrencilere, başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları duru-
munda ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almaya hak kazanmak için kayıtlı olunan
lisans programının öğretim planındaki ilk dört yarıyılın tüm derslerinden en az DF veya G harf
notu alınmış ve bu derslerin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(6) Üniversite tarafından verilen geçici mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato tara-
fından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(7) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni
nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(8) Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içinde tamamlayan ve öğrenim süresince di-
siplin cezası almamış öğrencilerden AGNO’su 3,00 ilâ 3,49 olan öğrenciler onur; 3,50 veya
daha yukarı olan öğrenci ise yüksek onur mezunu olarak tanımlanır.

İlişik kesme
MADDE 28 – (1) Öğrencinin;
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarılma cezası alması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık kuruluşlarından alınacak

sağlık raporu ile belgelenmesi ve sağlık raporunun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edil-
miş olması,

ç) Hazırlık sınıfını iki yıl içerisinde başarıyla tamamlayamaması,
d) 30 uncu maddede yer alan ilişik kesilme aşamasına gelmesi,
durumlarında fakülte yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tebligat
MADDE 29 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Üniversite kayıtlarında yer

alan posta adresine veya öğrencinin beyan ettiği e-posta adresine gönderilerek yapılır.
Azami öğrenim süresi sonunda yapılacak işlemler
MADDE 30 – (1) Azami öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu ve hiç almadığı dersi

bulunan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:
a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları (FD, FF ve K notu aldıkları) dersler

için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir. Yarıyıl sonu harf notu
değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (laboratuvar, staj,
uygulama, dönem projesi, lisans bitirme çalışması ve benzeri) için ek sınav hakkı verilmez.
Bu kapsamdaki dersler ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu kararı
ile ÖİDB’ye bildirilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.
c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde

alınan notlar hesaba katılmaz.
ç) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan kredili ders sayısı, hiç alınmamış dersler

ile FZ, FD, FF ve K notu alınan dersler, altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri
kesilir.
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d) Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kredili iki ila beş dersi kalanlara üç yarıyıl ek
süre, ek sınavları almadan mezuniyet için kredili iki ila beş dersi kalanlara dört yarıyıl ek süre
ile kayıt hakkı tanınır. Ek süreler sonunda mezuniyet için kredili birden fazla dersi kalan öğ-
rencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

e) Mezuniyet için kredili bir adet dersi kalanlara sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.
(2) Azami öğrenim süresi sonunda programın öğretim planında yer alan bütün dersler-

den geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken AGNO’yu sağlayamayanlara diledikleri
derslerden sınırsız ek süre ile kayıt hakkı tanınır.

(3) Ek süre hakkı kazananlar, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine
getirerek yarıyıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

(4) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-
öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Hazırlık sınıfının azami süresi sonunda, derslere devam yükümlülüklerini yerine
getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği
kesilen öğrencilere üç yıl boyunca eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere Yabancı Diller Yük-
sekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavına girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin sınava gire-
bilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekir. Bu sınavlara ka-
tılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda Almanca ye-
terliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk-

Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Üsküdar Üniversitesinden:
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az DD notu alınması gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2012 28508
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ANA STATÜ

Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Curling Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Curling Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, bu spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve
ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici,
temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Curling Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Curling Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
h) Spor dalı: Federasyon bünyesinde bulunan Curling sporunu,
ı) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
i) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı ola-

rak yapmış oldukları müsabakalar ile olimpiyatlarda yarışması yapılan ve sonuçta alınan pu-
anların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelen-
dirilmesi yapılan branşlarını, Takım müsabakalarında ise ulusal ve uluslararası müsabakalar
için yedekleri ile öngörülen sporcu sayısını,

j) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Spor Ge-
nel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

k) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

l) WCF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Curling Federasyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez, şube ve il temsilcilik-
lerinden oluşur.
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(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde şube ve Federasyon tem-

silcilikleri kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) WCF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygu-

lanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor
dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer,
antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak ama-
cı ile iktisadi işletme ve dernek kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
m) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
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(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten müs-

takil olarak Türkiye Curling Federasyonu Başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının % 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu WCF’nin yönetim kurullarında

Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste düzenlenen en üst lig mü-
sabakalarına katılan ve tamamlayan kulüplere kadın erkek ayrı ayrı üçer üye. 

ı) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten en üst ligin altında yer alan lig müsabakalarına
katılan ve tamamlayan kulüplere kadın erkek ayrı ayrı birer üye. 

i) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste ülke genelinde federasyon
tarafından düzenlenen diğer lig, şampiyona veya kupa müsabakalarına katılan ve tamamlayan
kulüplere kadın erkek ayrı ayrı birer üye.   

j) En üst lig ve bir altında yer alan liglere hem kadın hem erkek olarak katılan kulüplere
ilave birer üye. 

k) En üst lig ve bir altında yer alan lig müsabakalarında ilk üçe giren kulüplere ilave
birer üye.

l) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten iki sezon üst üste düzenlenen mahalli veya
bölgesel lig ve faaliyetlere katılan kulüplere toplam kulüp temsilcilerinin yüzde yirmisi ora-
nında noter huzurunda çekilen kura ile belirlenecek birer üye.

m) Kulüplerin delege sayılarının tespiti Genel kurul çağrı tarihinden önceki sezonda
yarıştığı lig esas alınarak belirlenir.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının % 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir. Kulüp temsil-
cilerinin en fazla %50’si en üst lige katılan, en fazla %30’u Federasyonun diğer lig müsabaka-
larına katılan, en az % 20’si mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüp temsilcilerinden olu-
şur.

(4) Genel kurulda kadınlar ve erkekler liglerinde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına
sahiptir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
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c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(8) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-

fesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az %15’inin
yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan
adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce baş-
kan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru
ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bu-
lunan meblağı geçemez.
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(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini satın alma talimatı veya yönetim kurulunca belirlenen oranlarda başkan ve-
killerine veya Genel Sekretere devretmek.

e) Başkan vekillerini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışan personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim ku-

ruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (c) ve
(ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun en fazla iki üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
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b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar
vermek.

c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik
direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer bağlı branşlarda faa-
liyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin spor dallarının tes-
cillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri

ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dâhilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanları dâhil yönetim kurul onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
ş) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,

hakem, antrenör, teknik direktör, öğretici, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-
liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülme-
sini sağlamak.
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u) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel
Müdürlüğe müracaat etmek.

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az ayda bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden
sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen üç üye-

nin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve
iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge

ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
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(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde
belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara
ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların
eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

(8) Federasyon disiplin kurulunca verilecek cezalar, Federasyon disiplin kurulu defte-
rine işlenerek Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne
kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
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b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, kış olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az % 40’ının noter kanalı

ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları

olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya kış olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü ge-
nel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak
üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel
kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel ku-
rulun iptalini isteyebilir.
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(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmî
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, Federasyon tarafından görevlendirilmiş ki-

şilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorun-
dadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-
ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.
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(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri cevaplamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
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(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk
sekiz saat içerisinde Federasyonun resmî internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekillerine veya genel sekretere devredebilir.
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(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının da bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli
ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek
gelirler.

g) Kurs, seminer ve Curling eğitimlerinden elde edilecek gelirler.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışmalardan elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın, milli yarışmalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık
harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(4) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(5) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
(3) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-

ları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, bağış kabulüne ve nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlen-
dirmeye yetkilidir.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
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(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışma ve faaliyetlerde; kulüp, fede-

rasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, me-
najer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin
ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun Disiplin Kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor
Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki spor dalı ile ilgili yarışmaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz
veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-
lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayımlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Eğitim kurumları
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı bulunan spor dalları için eğitim vermek üzere faa-

liyet gösteren kişi ve kurumların curling spor dallarına ait spor merkezlerindeki faaliyetleri Fe-
derasyonun iznine tabidir. Bu izinler yönetim kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda se-
zonluk olarak verilir.

Kulüpler
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin Curling şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-
derasyona bağlıdır. Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya
spor kulüplerinin Curling şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt
ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Fe-
derasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz
ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren spor kulüpleri, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları
veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulun-
dukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Curling Federasyonu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2016/525 
KARAR NO : 2017/79 
Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

02/03/2017 tarihli ilamı ile 203/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. 
NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kemal ve Emine oğlu, 20/04/1968 
doğumlu, Giresun, Çanakçı, Doğanköy mah/köy nüfusuna kayıtlı TEKĠN KULAKSIZ tüm 
aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 7707 

————— 
ESAS NO : 2010/1002 
KARAR NO : 2011/712 
Suç EĢyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, suçundan Mahkememizin yukarıda 

Esas ve karar numarası yazılı 29/06/2011 tarihli ilamı ile 165/1. maddesi gereğince neticeten 1200 TL 
ADLĠ PARA ve hapisten çevirme 3600 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Roman ve 
Julıet oğlu, 1981 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ONISE NEBIERIDZE tüm aramalara 
rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiĢtir. 

Gerekçeli Karar ve Gürcüce Tercümesi ekte gönderilmiĢtir. 
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 7708 
—— • —— 

Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
(ÇOCUK MAHKEMESĠ SIFATIYLA) 
ESAS NO : 2008/1074 
KARAR NO : 2017/482 
MÜġTEKĠ : OSMAN SERDAR KĠRAZ, Mustafa ve Ümmü 

oğlu, 20/07/1978 ISPARTA doğumlu. 
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : CAHONGĠR MANMADUNUS, Gueçehra ve 

Nahaabunua oğlu, 27/03/1992 TACĠKĠSTAN 
doğumlu. 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : DMITRĠY PARFENOV, Yulia ve Mikhail oğlu, 
26/11/1991 MOSKOVA doğumlu. 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : MĠHAĠE PUPÇĠV, Natapia ve Mihaie oğlu, 
15/01/1993 MOSKOVA doğumlu. 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : VLADISLAV IVANOV, Tamara ve Vladımır oğlu, 
11/11/1991 SMOLENSK doğumlu. 

SUÇ : Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya 
Hakkında Hırsızlık 

SUÇ TARĠHĠ : 11/07/2008 
SUÇ YERĠ : ANTALYA/KEMER 
KARAR TARĠHĠ : 04/07/2017 
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı Suça Sürüklenen Çocuklar Cahongir 

MANMADUNUS, Dmitriy PARFENOV, Mihaie PUPÇĠV ve Vladıslav IVANOV hakkında 
kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eĢya hakkında hırsızlık suçundan mahkememize 
açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; 5237 sayılı TCK'nın 66, 67. maddeleri ile 
5271 sayılı Yasanın CMK 223/8 maddesi uyarınca zaman aĢımı nedeniyle düĢmesine karar 
verildiği, yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan suça sürüklenen çocuklar 
bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 7463 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MÜBADELE ĠLANI 

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

AĢağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar, 4645 sayılı Kanuna 

dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı 

No: 173 Yunusemre/MANĠSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 505 318 45 19 - Fax: 0 236 233 63 11 

c) Elektronik Posta Adresi : coskun.ercan@egm.gov.tr 

2 - Mübadele KarĢılığında Verilecek 

     Mal ve Malzemelerin Niteliği, 

     Miktarı ve Özellikleri : Hek durumdaki (11) adet binek ve (7) adet çift sıra 

koltuklu yandan camlı Panelvan ve (4) adet 

motosikletten oluĢan toplam (22) adet araç 

a) Tahmini Bedeli : 282.600,00 TL. 

3 - Mübadele KarĢılığında Alınacak Mal  

     ve Malzemelerin Özellikleri : En az (5) adet 2017 Model Yeni Fiat Doblo Combi 

Easy 1.3 M.Jet 90 HP E5 (Çift açılır arka kapı) taĢıt 

ile (1) adet Olivetti d-Copia 3514 MF Fotokopi 

Makinası, (1) adet Olivetti 2613 Renkli A4 Yazıcı 

ve (50) Paket Speed Marka A4 Fotokopi kağıdı (1 

Paket=500 Adet Fotokopi kağıdı) 

a) Tahmini Bedeli : 284.884,75 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim  

    Alma Yeri : Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Müdürlüğü TaĢınır Mal Saymanlık Büro Amirliği 

Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 

Yunusemre/MANĠSA 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karĢılığı alınacak olan mal ve malzemeler, 

mübadele kararının tebliğinden itibaren (30) iĢ günü 

içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele 

karĢılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 

günü izleyen (15) iĢ günü içerisinde yüklenici 

tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması 

zorunludur. 

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı 

Salonu Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı   

No: 173 Yunusemre/MANĠSA 

a) Tarihi ve Saati : 23/10/2017 günü Saat: 14.00 
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5 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair ―Vezne Alındı 

Makbuzu‖ 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmıĢ tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kiĢi olması halinde 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b) 

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kendisinin, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Ģirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet Ģirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, 

ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ adli sicil belgesi. 

g) Manisa Valiliğinin, 07.03.2017 tarih 49719899-534-E-5293 sayılı yazısı ekinde 

sunulan ve mübadele dokümanı ile birlikte verilecek olan noter onaylı taahhütname istekliler 

tarafından imzalanarak teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir. 

6 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü TaĢınır 

Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/ 

MANĠSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının 

yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 

verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. 

Teklifler 23.10.2017 günü saat 14:00’e kadar Manisa Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Müdürlüğü TaĢınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı  

No: 173 Yunusemre/MANĠSA adresine teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - Ġstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (8.478,00 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir 

11 - SözleĢme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. SözleĢme yapma süresi 

içinde Ģartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleĢme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler Ģartname ekinde ve 

www.manisa.pol.tr/ web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiĢtir. Mal ve malzemeler hafta içi 

09.00 ile 16.30 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az 60 (altmıĢ) takvim günü geçerli olacaktır. 

14 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8753/1-1 
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15.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON TRAVERS ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

Ġhale Kayıt No : 2017/490326 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 312 211 14 49 - 211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi : basrimeletli@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu mal veya  

     hizmetin adı ve süresi : 15.000 ADET 60 E1 RAYA UYGUN B70 BETON 

TRAVERS ALIMI ĠġĠ Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak 

suretiyle Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, 

ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Ġhalenin Saati : 26/10/2017 PerĢembe günü, saat 10:00 

4 - Ġhalenin yapılacağı adres : TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım Ġhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ 

ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 26/10/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- 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. 8637/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 
 

Firma Adı Belge No 

Belge 

Türü 

Belge 

Durumu Standartlar Fesih Tarihi 

Fesih 

Nedeni 

Demirci Motorlu Araçlar 

Oto Ydk Parça Ser. Nak. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 

27-HYB-637 HYB Fesih TS 12664-1   6.09.2017 
Firma 

Ġsteği 

Ġsmail Erçevik - Uzay 

Elektronik 
27-HYB-67 HYB Fesih TS 10079 29.09.2017 

Firma 

Ġsteği 

Kone Asansör Sanayi ve 

Ticaret Anonim ġirketi 
27-HYB-4271 HYB Fesih TS 12255/Ġptal 14.09.2017 

A. Kontrol 

Olumsuz 

 8711/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  

(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

Ġlan olunur. 

 

Ġlan 

No Birimi 

Böl/ Abd/ 

Asd/Prog Unvanı Drc Adet Açıklama 

1001 

Halil 

Bayraktar 

SHMYO 

Ġlk ve Acil 

Yardım 
Profesör 1 1 - 

1002 
Tıp 

Fakültesi 

Anesteziyoloji 

ve 

Reanimasyon 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon Alanında 

AlmıĢ Olmak. 

1003 
Tıp 

Fakültesi 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

(Sosyal Pediatri Alanında 

Deneyimli Olmak.) 

1004 
Tıp 

Fakültesi 

Ġç 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Ġç Hastalıkları 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

(Hematoloji Alanında 

Deneyimli Olmak.) 

1005 
Tıp 

Fakültesi 
Kardiyoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini Kardiyoloji 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

1006 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

HemĢireliği 

Profesör 1 1 

Doçentliğini HemĢirelik 

Bilim Alanında AlmıĢ 

Olmak. Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları HemĢireliği 

Alanında Deneyimli 

Olmak. 

1007 
Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik 

Gıda 

Hijyeni ve 

Teknolojisi 

Profesör 1 1 

Veterinerlik Gıda Hijyeni 

ve Teknolojisi Alanında 

Doçentliğini AlmıĢ 

Olmak. 

1008 
Veteriner 

Fakültesi 

Veterinerlik 

Histoloji ve 

Embriyolojisi 

Profesör 1 1 

Veterinerlik Histoloji ve 

Embriyoloji Alanında 

Doçentliğini AlmıĢ 

Olmak. 

1009 
Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

ĠĢletmeciliği 
Profesör 1 1 - 

1010 
Eğitim 

Fakültesi 

Sosyal 

Bilgiler 

Eğitimi 

Profesör 1 1 

Sosyal Bilgiler Öğretimi 

Alanında Deneyim Sahibi 

Olmak. 

1011 
Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Teknolojisi 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Gıda 

Bilimleri ve Mühendisliği 

Bilim Alanında AlmıĢ 

Olmak. 
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Asd/Prog Unvanı Drc Adet Açıklama 

1012 
Mühendislik 

Fakültesi 

Yöneylem 

AraĢtırması 
Profesör 1 1 

Endüstri Mühendisliği 

Alanında Doçentliğini 

AlmıĢ Olmak. 

1013 
Mühendislik 

Fakültesi 
Endüstri Profesör 1 1 

Endüstri Mühendisliği 

Alanında Doçentliğini 

AlmıĢ Olmak. 

1014 
Mühendislik 

Fakültesi 
Mekanik Profesör 1 1 

Makine Mühendisliği 

Alanında Doçentliğini  

AlmıĢ Olmak 

1015 
Fen 

Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji 
Profesör 1 2 

Biyolojide Doçent Olmak. 

Moleküler Biyoloji 

Alanında Deneyimli 

Olmak. 

1016 
Fen 

Fakültesi 

Katıhal 

Fiziği 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Fizik 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

Katıhal Fiziği Dalında 

Deneyimli Olmak. 

1017 
Fen 

Fakültesi 
Biyokimya Doçent 1 1 

Doçentliğini Kimya 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

Biyokimya Dalında 

Deneyimli Olmak. 

1018 
Tıp 

Fakültesi 

Ġç 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Ġç Hastalıkları 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

Geriatri Alanında 

Deneyimli Olmak. 

1019 

Safiye 

Çıkrıkçıoğlu 

MYO 

Laborant ve 

Veteriner 

Sağlık 

Programı 

Doçent 1 1 - 

1020 

Ġktisadi ve 

Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 
Doçent 1 1 

Doçentliğini  Uluslararası 

ĠliĢkiler Alanında AlmıĢ 

Olmak. 

1021 
Mühendislik 

Fakültesi 

Tekstil 

Bilimleri 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Tekstil 

Bilimleri ve Mühendisliği 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

1022 
Mühendislik 

Fakültesi 

Tekstil 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Tekstil 

Bilimleri ve Mühendisliği 

Alanında AlmıĢ Olmak. 

1023 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Ġnsan 

Kaynakları 

Yönetimi 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Yönetim ve 

Strateji Alanında AlmıĢ 

Olmak 

1024 
Kayseri 

MYO 

Otomotiv 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Otomotiv Teknolojileri 

Alanında Deneyim Sahibi 

Olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

— Türkiye Curling Federasyonu Ana Statüsü

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.


