
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 80. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Haziran 2018
PAZARTESİ

Sayı : 30459

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aksaray Üniversitesinden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu or-
ganların görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların
görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yapılacak

her türlü çalışmayı,
b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla denemenin fiilen

uygulanmasından sorumlu olan, deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine ve deney
hayvanları kullanım sertifikasına sahip olan kişiyi,

c) Deney hayvanı: Merkezdeki bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test ama-
cıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Merkez (ASÜ-DEHAM): Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,



d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü,
f) Sorumlu Veteriner Hekim: Merkez Müdürü tarafından belirlenen veteriner hekimi,
g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel

girişimleri,
ğ) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,
h) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek de-

neysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli
alt yapının oluşturulması, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının ya-
pılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağ-
lanmasıdır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları

teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanma-
sını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti
vermek,

b) Merkezde yürütülecek tüm çalışmalarda deney hayvanlarına, 15/2/2014 tarihli ve
28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu veya
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun onayını aramak, uluslararası standartlara uygun
üretim, bakım ve yaşam alanları sağlamak,

c) Uygulamalar için gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ekipman desteği sağ-
lamak,

ç) İlgili araştırmalar ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yapmak,

d) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek,
e) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların

yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli
koordinasyonu sağlamak,

f) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hay-
vanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve kon-
feranslara gerekli altyapıyı hazırlamak,

g) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim
dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ğ) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde görev yapan, Merkezin faaliyet kap-

samına giren alanlarda görevli bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir süre için Rektör
tarafından görevlendirilir. Müdür seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim
üyeleri öncelikli tercih edilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdürün yerine vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda yeni bir
Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, gö-
revleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve

denetlemek.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, deney hayvanlarında

yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlen-
dirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.
g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde

kullanılmalarını sağlamak.
ğ) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek

ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.
h) Araştırmacıların Merkez imkânlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzen-

lemeleri yapmak.
ı) Merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri hakkında yıllık faaliyet raporu

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
i) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve ça-

lışma düzenini belirlemek ve denetlemek.
j) Merkezde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek, araştırmacıların

hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanı-
labilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

k) Deney hayvanları araştırma ünitesine gelen veya üretilen, satılan, deneyde kullanılan,
karantinada tutulan, ölen-nakledilen hayvanların; türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış,
nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak veya kullanmak amacı ile başvuran şahsın isim
ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

l) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere
göstermek.

m) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak.
n) Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli gi-

rişimlerde bulunmak.
o) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik

atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Müdüre çalışmalarında

yardımcı olmak üzere Üniversitenin ilgili alanlarında tam gün çalışan, aylıklı görev yapan öğ-
retim elemanları arasından en fazla iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıl için
görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcılarının yerine yenileri
görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Birimin tüm sevk ve idaresinde Müdüre birinci derecede yardımcı olmak,
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b) Müdürün vekil bıraktığı zamanlarda Müdürün görev ve yetkisini kullanmak,
c) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yar-

dımcı olmak,
ç) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, sorumlu veteriner he-

kim ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlen-
dirilecek üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan
deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri öncelikli tercih edilir. Üyelik süresi üç yıldır.
Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlen-
dirilenlerin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi
sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Müdürün görev
süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu
üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak yılda en az iki defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür
gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli ma-
zereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu
üyeliği son bulur.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların
eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, Mer-

kezde uygulanacak olan hayvan deneyleri ile ilgili formları hazırlamak.
b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yü-

rütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Merkez tarafından sunulan her türlü hizmetin bedelini belirlemek.
ç) Merkezde yürütülecek kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri yürütmek.
d) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak.
e) Merkezde üretilecek veya üretimden kaldırılacak hayvan türlerini belirlemek.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
g) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.
ğ) Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından desteklenen projeler ile

yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin Merkezde çalışılmasına imkân
ve destek sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında Müdüre yar-
dımcı olmak.

ı) Deney hayvanlarının yetiştirilebileceği gerekli barınma ve beslenme koşullarını oluş-
turmak, ideal çalışma ortamını sağlamak ve Merkezin personel, araç-gereç, deney hayvanı ve
diğer gereksinimlerini belirlemek ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

i) Her takvim yılının bitimini izleyen ay içinde Merkezin faaliyetlerine ilişkin bir rapor
hazırlayarak Müdürün onayı ile Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 14 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Çalışma birimleri, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri Müdür
ve müdür yardımcılarının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.
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(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

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

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkeze ilgili birimlerce alınan her türlü alet, ekipman ve demir-

başlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkezin Yönetim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Giri-

şimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Girişimci adayı: İş fikrinin hayata geçirilmesi ve/veya geliştirilmesi amacıyla Mer-

keze başvuru yapmış gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Melek yatırımcı: Öğretim elemanı veya girişimci adayının projelerine mali destek

sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
ç) Mentor: Girişimcilik konusunda tecrübeli gerçek veya tüzel kişileri,
d) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Öğrenci: Üniversite öğrencilerini,
g) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkez; Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliği ve ulusal/ulus-

lararası bağlantıların güçlendirilerek, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci adaylarının
yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan temel girişimcilik ve
yerel kalkınma konularında, evrensel yaklaşımlar doğrultusunda bilgi ve becerilerin geliştiri-
lerek zenginleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Girişimciliğin başlangıç aşaması veya ön kuluçka süreci olarak adlandırılan dönem-

deki girişimciler için stratejik plan hazırlama, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri
ve sınai mülkiyet hakları, üretim planı, iş planı hazırlama, muhasebe, dış ticaret, pazar planı
ve pazarlama, işletme mevzuatı, finans kaynakları, liderlik, strateji, girişimciler için hukuk ve
benzeri temel girişimcilik konularında; ders, seminer, kurslar, eğitim programları veya etkin-
likler düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek
hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,

b) Girişimci fikirleri gözden geçirmek ve pratik girişimcilik becerilerini geliştirmek
için Merkezde ve Üniversitede bir girişimcilik kültürü oluşturmak,

c) Üniversitede öğretim elemanı, öğrenci ve girişimci adaylarına yönelik iş planı ya-
rışmaları düzenlemek, iş planlarının geliştirilmesi ve ticarileşmesine destek olmak,

ç) Girişimciliğin motor görevi gördüğü yerel ekonomik kalkınma ile ilgili konularda
ders, seminer veya etkinlik düzenlemek, projeler yürütmek, bu konularda araştırma yapmak
veya yapılan araştırmalara katkıda bulunmak, araştırmaları ve araştırma sonuçlarını yayın ha-
line getirmek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik
akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,

e) Sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, kamu ve özel sektör kuruluşları gibi yerel ve
bölgesel kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, iyi
ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlik düzenlemek ve/veya projeler yürütmek,

f) Girişimcilik alanında düzenlenen yarışmalara öğrencilerin, öğretim elemanlarının
veya Üniversitenin katılımı için gerekli girişimlerde bulunmak,

g) Kendi işini kurmak isteyen, küçük ve büyüme hedefli organizasyonlarda çalışacak
öğrencilerin ve girişimci adaylarının Merkezde deneyim ve bilgi sahibi olmasını sağlamak,

ğ) Öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adayları için melek yatırımcı ağları ile
iş birliği yapmak, yeni yatırımcı ağları oluşturmak ve melek yatırımcılar ile Merkez içerisindeki
öğrenciler, öğretim elemanları ve girişimci adaylarını bir araya getirecek faaliyetler düzenle-
mek,

h) Öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarının fikirlerini geliştirmelerini
sağlamak ve yol göstermek üzere girişimcilik tecrübesi bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde
liderlik, yenilikçilik ve girişimcilik alanına öncülük eden kişilerden mentor havuzu oluşturmak,
mentorlar ile Merkez içerisindeki öğrenciler, girişimci adayları ve öğretim elemanlarını bir
araya getirecek etkinlikler düzenlemek, aynı zamanda bu kişilerin tecrübelerinin değerlendi-
rilmesi ve toplumla paylaşılmasına olanak sağlayan organizasyonel ve fonksiyonel yapıları
oluşturmak,

ı) Girişimcilikle ilgili konuların anlaşılması, cesaretlendirilmesi, başlangıcı, yönetimi
ve büyümesini sağlamak amacıyla ulusal/uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik alan-
larında seminer, kongre, çalıştay veya konferans düzenlemek,

i) Girişimcilik, inovasyon, yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini
araştırarak girişimcilik kültürü konusunda yayınlar hazırlamak; akademisyen, sanayici, giri-
şimci ve işadamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar düzenlemek,

j) Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili bilgi ağlarına ka-
tılım sağlamak, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet ver-
mesini sağlamak,
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k) Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak ça-
lışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek,

l) Teknoloji, iş çözümleri ve yönetim kavramları konusundaki gelişmeler ve yeni ge-
lişmekte olan eğilimler konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,

m) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması amacı ile örnek sosyal
sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek,

n) Merkezin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,
o) Merkezin amaçlarına yönelik kendine bağlı alt birimler kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Danışma Kurulu.
Müdür  
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları ve çalışmaları bu-

lunan, Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında
bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite çalışanları ara-
sından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Mü-
dür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekâlet bırakır. Vekâletin
süresi altı ayı geçemez. 

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
b) Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma planlarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını Rektörlüğe iletmek,
d) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değer-

lendirme işlerini yürütmek,
e) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir Yönetim Kuru-

luna rapor sunmak.
(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından
sorumludur.

(3) Müdür Yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yapar. 
(4) Koordinatör; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından,

çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden, kendine bağlı işlemlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından sorumludur.

Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına

giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl sü-
reyle görevlendirilen dört üyeden oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya
altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem
doğrultusunda, yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ola-
ğanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,
b) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı ol-

mak,
c) Stratejik planları ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
ç) Girişimci ve girişimci adaylarına bedelli veya bedelsiz sağlanacak mekân, altyapı,

destek hizmetleri gibi imkânların tahsisine ilişkin kuralları belirlemek,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, öğretim elemanları ve

idari personel ile endüstride çalışmalar yürütmüş ve yürüten kişilerin bulunduğu Akademik ve
Endüstri Danışma Kurullarından oluşur. Akademik Danışma Kurulu, Üniversitenin, Merkezin
faaliyet alanına giren konularda çalışan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az
üç tam zamanlı öğretim elemanı veya en az lisans mezunu idari personelden; Endüstri Danışma
Kurulu Rektör tarafından onaylanan, endüstride çalışmalar yürütmüş en az üç kişi olmak üzere
yedi kişilik danışma kurulundan oluşur. 

(2) Danışma Kurulu, Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile Mer-
kezin faaliyetleri konusunda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel ve eğitsel uygula-

malı çalışmaları ve diğer hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla Yönetim
Kurulunun kararıyla uygulama birimleri kurulabilir. Uygulama birimlerinin başkanları Müdü-
rün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir.

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

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

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş

Hekimliği Fakültesinde yürütülen eğitim ve öğretim ile uygulanacak ölçme ve değerlendirme
esaslarını düzenlemektir.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi öğrenci kabulü, eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlen-
dirme, diploma ve ayrılma işlemlerine 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: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa
Kredi Transfer Sistemini,

b) Akademik Takvim: Eğitim-öğretim dönemlerinin başlama ve bitiş tarihi ile başvuru,
kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan ve konusu ile ilgili bilim dallarını kapsayan birim-
leri,

ç) Dekan: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Dekanlık: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,
e) Eğitim-öğretim koordinatörlüğü: Eğitim-öğretimin planlanması ve yürütülmesi faa-

liyetlerine katkıda bulunan eğitim koordinatörlerinden oluşan komisyonu,
f) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretimin başlamasından bütünleme sınavlarının sonuna

kadar devam eden süreyi,
g) Fakülte: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ğ) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,
h) Eğitim Koordinatörü: Eğitim-öğretimle ilişkili görevleri yürüten öğretim üyesini,
ı) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yönetim Kuru-

lunu,
l) Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fa-

külte Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlarından biri aranır:
a) Lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tara-

fından yerleştirilmek,
b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, kayıt tarihleri arasında e-Devlet üze-

rinden veya kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. E-Devlet üzerinden
kayıt yaptıran öğrenciler Rektörlük tarafından belirlenen tarihler arasında Fakültenin öğrenci
işleri bürolarına bizzat başvurarak istenen belgeleri teslim etmek zorundadırlar. Noter aracılı-
ğıyla tayin edilen vekil tarafından da kayıt yaptırılabilir. Kayıt için istenen belgeler Üniversite
tarafından ilan edilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihle-
rinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde
yapılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(5) Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak

iddia edemezler.
(6) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek

zorundadır.
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(7) Aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olanların kayıt iş-
lemleri yapılmaz.

(8) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması
hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniver-
siteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında yasal
işlem başlatılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hü-

kümleri gereğince o yıl için belirlenen katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğre-

nim ücreti öderler.
(3) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez.
Eğitim koordinatörü
MADDE 7 – (1) Her sınıf için bir öğretim üyesi eğitim koordinatörü olarak görevlen-

dirilir. Koordinatörler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla dekan yardımcılarından birisi
Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı görevini yürütür. Koordinatörlerin görevleri Dekanlık ta-
rafından hazırlanacak olan uygulama esasları ile düzenlenir.

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde her yıl kayıt yenilemeleri zorunludur.
(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elek-

tronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır. Öğrenciler, ders kayıtları ile
ilgili değişiklik taleplerini ve itirazlarını ders ekle/çıkar süresi içerisinde ilgili birimlere yaparlar.
Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları
geçerlidir.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yılda
ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer
öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptırmayanlardan geçerli mazereti olan öğrenci-
lerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla
Yönetim Kurulu karar verir.

(6) Eğitim-öğretimin ilk üç haftasından sonra Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen
ders kayıtlarında; öğrenci, devam şartı aranan kayıtlandığı derslerden devamsızlıktan kalmış
sayılır.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde Yönetim Kurulu kararı ile
ders kaydı tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

(8) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilen-
memesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim

Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Fakültenin eğitim-öğretime başlangıç ve bitiş tarihi, sınav ve staj prog-

ram tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular
akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik
takvimi, en geç mayıs ayı içinde Fakültenin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

Eğitim-öğretim
MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıl olup eğitim-öğretim yıl esa-

sına göre düzenlenir. Ancak bazı dersler özellikleri itibarıyla yarıyıllıktır. Eğitim-öğretim yılı,
güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört haftadan az olamaz.

(2) Eğitim-öğretim süresinin ilk iki yılında temel diş hekimliği bilimleri eğitimi, son
üç yılında ise klinik diş hekimliği bilimleri eğitimi verilir. Eğitim-Öğretim süresinin tümünü
tamamlayanlar yüksek lisans yapmış sayılır ve diş hekimi diploması verilir. Diploma verilme-
den önce diş hekimliği yemini yaptırılır.
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Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik hakkı
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, ilk kayıt sonrası derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami sekiz yıl içerisinde
Fakülteyi tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğ-
rencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda
başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan
beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise
öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme
hakkı tanınır.

(3) Azami süre sonunda, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün ders-
lerden geçer not aldıkları hâlde GANO'ları 2,00'dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme duru-
muna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri ders-
lerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve
daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst
üste veya aralıklı olarak, toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav
hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci
katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışın-
daki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen öğrenciler için birinci sınıfta en
fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde
kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda sene kaybe-
den öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya
yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları fakültelerin her
eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları
tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(7) Azami süreler içerisinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 ve
46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda
olan öğrenciler ders ve sınavlara katılabilir fakat öğrencilere tanınan diğer haklardan yararla-
namazlar.

Ders kredisi ve ders süresi
MADDE 12 – (1) Öğretim planlarında yer alan derslerin kredi toplamı, her bir yarıyılda

otuz kredidir.
(2) Bir ders saatinin süresi elli dakikadır.
Öğretim planları ve dersler
MADDE 13 – (1) Öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının, kredilerinin ve haftalık

ders saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.
(2) Öğretim programı; teorik dersler, pratik uygulamalar, laboratuvarlar, gözlemci öğ-

rencilik, klinik çalışmaları, staj ve seminer, tez, proje ve benzeri diğer etkinlikleri kapsar.
(3) Fakültenin öğretim planlarına göre Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan

haftalık ders dağılım çizelgesi her yarıyılın ders kayıt haftasından önce öğrencilere duyurulur.
(4) Dersler, içerikleri ve dersleri yürütecek öğretim elemanları; anabilim dalı kurulla-

rınca değerlendirilerek belirlenir ve öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç iki hafta
önce kurulda karara bağlanmak üzere Dekanlığa bildirilir.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 14 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu

dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen ders-
ler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) Seçmeli dersler anabilim dalının önerisi ve kurulun onayı ile açılır ve aynı usulle
kaldırılır. Yönetim Kurulu, her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır
getirebilir.
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(3) Seçmeli dersler, mesleki formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak
açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki ders-
lerden de oluşabilir.

Ortak zorunlu dersler
MADDE 15 – (1) Ortak zorunlu dersler 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil
derslerinden oluşur. Bu dersler haftada en az iki ders saati olmak üzere iki yarıyıl olarak prog-
ramlanır ve uygulanır.

Zorunlu uygulamalar
MADDE 16 – (1) Diş hekimliği klinik dersleri ile ilgili uygulamalar; 3 üncü sınıfta

gözlemci öğrencilik, 4 üncü sınıfta klinik uygulama ve 5 inci sınıfta staj uygulamaları tarzında
yapılır. Gözlemci öğrenciler ilgili anabilim dallarının kliniklerinde ve/veya laboratuvarlarında
dönüşümlü olarak pratik yaparlar. Bu öğrencilerin zorunlu olarak yapmaları gereken uygula-
malar, ilgili anabilim dallarınca belirlenir.

Sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmaları
MADDE 17 – (1) Meslek derslerinde başarılı olan 3 üncü ve 4 üncü sınıf öğrencileri,

başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının 1/3’ünü dersleri
başardıkları yılı takip eden yaz tatilinde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili
anabilim dalı başkanlığınca karar verilir ve Dekanlık onayı ile ilan edilir. Bu programa katılan
öğrenci iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencilerin yaptığı bu
klinik çalışmalar dikkate alınmaz.

Staj eğitimi
MADDE 18 – (1) 4 üncü sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler, 5 inci sınıf progra-

mında yer alan derslerin yanı sıra aşağıdaki isimleri yazılı stajları başarı ile tamamlamak zo-
rundadırlar:

Stajlar Staj süresi
a) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 24 iş günü
b) Ağız, Diş ve Çene Radyoloji 24 iş günü
c) Diş Hastalıkları ve Tedavisi 24 iş günü
ç) Endodonti 24 iş günü
d) Ortodonti 24 iş günü
e) Pedodonti 24 iş günü
f) Periodontoloji 24 iş günü
g) Protetik Diş Tedavisi. 48 iş günü
(2) Stajlar, eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenir. Staj, aka-

demik takvimde belirtilen süreler boyunca kesintisiz devam eder.
Ders muafiyetleri ve intibak
MADDE 19 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınavla fakülteye kayıt hakkı kazananlar

ile yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce devam ettikleri ve başarılı oldukları derslerden
muaf tutulabilmeleri için Fakülteye muafiyet istedikleri derslerin isimlerini, ders içeriklerini
ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe ekinde sunmaları gerekir. Muafiyet talepleri,
öğrencinin kesin kayıt başvurusu veya ilk ders kaydı ile birlikte yapılır. E-Devlet üzerinden
kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, kayıt evraklarının teslim edileceği süre içerisinde
yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına prog-
ram amaçları ve yeterlilikleri doğrultusunda dersin içeriği ve kredisini dikkate alarak karar
verir. Dersin muaf sayılması için dersin adının, kredisinin ve içeriğinin bire bir örtüşmesi ge-
rekmez. Muaf olunan derslerin kredileri toplamına ve yıl/yarıyılına bakılarak Yönetim Kurulu
öğrencinin hangi yıl/yarıyıla intibak ettirileceğine karar verir.

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derslere muafiyet istekleri sonuçlanın-
caya kadar devam eder. Muafiyet istekleri Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğren-
ciye yazı ile bildirilir. Muafiyet işlemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye tebliğinden iti-
baren beş iş günü içerisinde yapılır.

(4) Muafiyeti kabul edilen dersin/derslerin başarı notu harf notu olarak, harf notu bu-
lunmayanlar Üniversite not dönüşüm tablosuna uygun olarak harf notuna dönüştürülerek işlenir.
Öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu not döküm belgesinde;
muaf olarak işlenmiş dersler ise yine muaf olarak işlenir.
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(5) Üniversite öğrenimine devam ederken ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan alan öğrenciler, ortak zorunlu ders
statüsündeki yabancı dil ve/veya mesleki yabancı dil statüsündeki dersler için başarılı olduğu
sınavı takip eden dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde fakülte yönetim
kurulu kararı ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrenciler teorik derslerin, pratik/uygulamaların, stajların ve labo-

ratuvar çalışmalarının en az %80'ine devam etmek zorundadır. Derslere devam zorunluluğunu
yerine getirmemiş öğrenci sınavlara giremez. Girmiş olsa dahi notu iptal edilir. Öğrencinin de-
vamsızlığının hesaplanmasında sağlık raporu dâhil mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları
nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılın son haftası içinde ilan edilir.

(2) Bir dersin yarıyıl veya yıl sonu sınavına girebilmek için;
a) Teorik, pratik/uygulama, staj ve laboratuvarların % 80'ine katılmak,
b) Pratik uygulamaları başarıyla tamamlamak,
gerekir.
(3) Derslere devam zorunluluğunu yerine getirmemiş ve pratik uygulamalarda başarısız

olan öğrenci, o dersi tekrar eder. Ders devamını alıp pratik uygulamalarda başarılı olan ancak
yarıyıl sonu, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrenci ders kaydı yaptırmak
şartıyla istediği takdirde derslere devam etmeksizin daha önce almış olduğu ara sınav notlarıyla
o dersin yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilir veya dersi tekrar edebilir.

(4) 3 üncü sınıf gözlemci öğrencileri ile 4 üncü sınıftaki öğrencilerden laboratuvar, pra-
tik ve klinik çalışmalarının en çok %25'ini klinik uygulama süresi içerisinde tamamlayamadığı
için yıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere eğitim-öğretim dönemi dışında telafi hakkı tanınır.
Anabilim dallarının bu öğrencilere telafi programı açması zorunludur. Telafi programının süresi
en az on iş günüdür. Bir öğrenciye en fazla üç dersin laboratuvar, pratik ve klinik çalışmala-
rından telafi hakkı verilir. Öğrenci, tamamlayamadığı klinik çalışmalarını % 50 fazlasıyla yap-
mak zorundadır. Telafi çalışmalarının programı, ilgili anabilim dallarının önerileri alınarak Yö-
netim Kurulunca karara bağlanır ve programın başlama tarihinden bir hafta önce ilan edilir.
Bu öğrenciler telafi programını başarıyla tamamlamaları halinde o dersin bütünleme sınavına
girerler.

Ders alma ve ders bırakma
MADDE 21 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler hariç,

birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.
(2) Tek dersten başarısız olarak bir üst sınıfa geçebilmek için; o dersin devam şartlarını

yerine getirmiş, pratik uygulamaları ve pratik sınavlarını başarı ile tamamlamak gerekir.
(3) Pratik uygulamalardan başarılı olup, teorik sınavda başarısız olan öğrencinin bir üst

sınıfa borçlu olarak devamı sağlanır. Başarısız olduğu dersten devam mecburiyeti aranmaz,
daha önce almış olduğu ara sınav notlarıyla yıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilecekleri gibi,
Eğitim Koordinatörlüğünün belirleyeceği tarihler arasında dilekçe ile başvurmaları halinde ba-
şarı notunun hesaplanmasında, bu alınan notlar geçerli olmak üzere yalnızca derslerin teorik
ara sınav/larına da girebilirler. Bu sınavlar sonucunda başarısız olduğu takdirde bir sonraki sı-
nıfa devam alamazlar. Sadece bu dersin sınavlarına girerler.

(4) Fakülte ders programında mezuniyet için AKTS değeri 300’dür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınavlar ve süreleri
MADDE 22 – (1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme

sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı, muafiyet sınavı ve azami süre sonu ek
sınavlarından oluşur.

(2) Bu sınavlar yazılı, sözlü veya klinik veya pratik uygulamalar şeklinde yapılabilir.
Sınavlar ilgili anabilim dalı öğretim üyesi/üyeleri tarafından yapılır.

(3) Bir derse ait ham notun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %40,
yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi %60’tır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notunun
hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.
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(4) Her türlü sınav ve etkinlik 100 puan üzerinden değerlendirilir. 0,5 ve üzerindeki ke-
sirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır.

(5) Yarıyıl/yıl sonu/bütünleme ve staj sonu sınav süreleri en az iki ders saati, ara sınav
süresi ise en az bir ders saatidir. Kısa süreli sınavlar ile çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı gibi
yapılan sınavlarda, sınav süresi ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ancak, bu şekilde
yapılan sınavların süreleri, kısa süreli sınavlar hariç, bir ders saatinden az olamaz.

(6) Ortak zorunlu derslerin her biri için en az iki ara sınav ve yıl sonu/bütünleme sınavı
yapılır.

(7) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır
puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan pratik uygulama, ödev ve se-
miner gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde de-
ğerlendirilir.

(8) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan

yirmi dakikayı geçmeyen kısa süreli sınavlardır. Fakültede vize sınavlarının dışında kısa sı-
navların vize ile beraber değerlendirilebilmesi için bu kısa sınavlarda her dönem için en az 3
kısa sınavın ortalaması bir vize yerine geçebilir.

b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl için-
de yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Sınav
süresi en az bir ders saatidir. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar ve
pratik uygulamalar yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl
içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce ilan edilir. Ara
sınavlar için sınav haftası düzenlenir ve sınav haftasında teorik derslere ara verilir. Ara sınav
tarihleri Eğitim Koordinatörlüğünce belirlenerek, Dekanlık tarafından ilan edilir.

c) Yarıyıl/yıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak
devam şartlarını yerine getiren ve/veya pratik uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Staj sonu sınavı: 5 inci sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde pratik ve teorik
olarak iki aşamada yapılan sınavdır.

d) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında
yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavla-
rına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sı-
navında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda devam ve/veya pratik uygu-
lama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir
defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda
yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde
Dekanlık kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme sı-
nav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF
notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde
belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler. Tek dersten kalan
öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

f) Mazeret sınavı: Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı
ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Maze-
retleri, Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrencilere belirlenen tarihlerde sınav hakkı tanınır.
Kısa süreli sınavlar ile yıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle
mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı
dil dersi için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar, Senato tarafından belirlenecek
esaslara göre yapılır.

ğ) Ek sınav: 12 nci maddede belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğren-
ciler için söz konusu maddede yer alan kapsam ve koşullarda yapılan sınavdır. Bu sınavdan
yararlanmak üzere Dekanlığa dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav haklarını azami sürele-
rini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başla-
madan önce Dekanlık tarafından uygun görülen tarihlerde kullanırlar.
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(9) Tek ders sınavı dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanma-
sında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır iken, tek ders sınavına giren
öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar
dikkate alınmaz. Bu sınavlarda alınan not, ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim
üyesi tarafından takdir edilen harf notu verilir.

(10) Staj sonu sınavı stajın son haftası içerisinde yapılır.
(11) Staj sonu sınavına girebilmek için; ilgili anabilim dalınca önceden belirlenen ve

Dekanlık tarafından uygun görülen klinik uygulamalarını staj süresi içinde başarı ile tamam-
lamak, klinik uygulamaların %80’ine devam etmiş olmak ve anabilim dalının belirlediği ko-
nuda seminer vermiş olmak gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci stajını tekrar eder.
Şartları yerine getiren öğrenci pratik staj sınavına alınır.

(12) Pratik staj sınavı sadece hasta başı pratik staj sınavı, pratik ile beraber sözlü sınav
şeklinde veya sadece sözlü sınav şeklinde de yapılabilir. Pratik staj sınavlarında değerlendirme
başarılı veya başarısız şeklinde yapılır. Başarısız olan öğrenci stajı tekrar eder.

(13) Pratik staj sınavında başarılı olan öğrenci teorik staj sınava girer. Teorik staj sına-
vında başarılı olamayan öğrenciye, pratik staj sınavındaki başarısı saklı kalmak üzere bütün-
leme staj sınav hakkı tanınır.

(14) 5 inci sınıfta staj tekrarına kalan öğrenciler, bulunduğu öğretim yılı temmuz ayın-
dan itibaren yeni eğitim-öğretim yılı başlayana kadar, Akademik Takvimde belirtilen tarihler
arasında ve Eğitim Koordinatörlüğü belirlenecek olan programa göre başarısız oldukları stajları
tekrar alabilirler. Stajlar bu dönemde bir kez tekrar edilebilir. Başarısız olanlar takip eden eği-
tim-öğretim yılında başarısız oldukları stajları tekrar etmek zorunda kalırlar.

(15) Staj tekrarı yapan öğrenci, staj sonu teorik sınavında başarılı olamadığı takdirde o
stajın bütünleme hakkını bir defa olmak üzere daha sonraki staj sonlarında açılacak teorik sı-
navlarda veya bütünleme dönemlerinde açılacak sınavda kullanabilir.

(16) Her staj bir eğitim-öğretim yılında en çok iki kez tekrar edilebilir.
(17) Staj sonu sınavlarında geçme notu 100 puan üzerinden 60’tır. Bu sınavlarda alınan

not ham not olarak kabul edilerek, sınavı yapan öğretim üyesi tarafından harfli nota çevrilir.
60’ın altındaki not FF olarak değerlendirilir.

(18) Bütünleme sınavları sonunda diğer bütün derslerden ve stajlardan başarılı olup tek
stajdan başarısız olan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek stajdan kalan öğrenciler için
başarı notu 100 puan üzerinden 60’tır.

(19) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve et-
kinliklerin yapılış tarihinden itibaren en az on gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğ-
renci bilgi sisteminde ve/veya ilan panolarında duyurulur.

Sınav programları
MADDE 23 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, Dekanlık tarafından ha-

zırlanır ve sınavlardan en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri Dekanlığın
bilgisi dışında değiştirilemez.

(2) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 24 – (1) Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, etkinliğin

yapılma tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Dekanlık tarafından ilan edilir. Yarıyıl
içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama
tarihinden önce ilan edilir.

Sınav materyallerinin saklanması
MADDE 25 – (1) İlgili öğretim elemanı yürüttüğü derse ait devam ve başarı notlarının

listesini, basılı ve/veya elektronik sınav evrakını ve değerlendirmeye esas olan her türlü ma-
teryalin aslı veya fotoğrafını, yarıyıl sonunda ilgili anabilim dalına teslim eder.

(2) Sınav materyallerinin ilgili anabilim dalı tarafından en az iki yıl muhafaza edilmesi
gerekir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin değer-

lendirme sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir. İtiraz bir
dilekçe ile Dekanlığa yapılır. İnceleme sonucunda sınav evrakında ilgili öğretim elemanınca
hata tespit edilirse, bu hata Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.
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Sınav düzeni ve kopya
MADDE 27 – (1) Sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişi-

minde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğren-
ciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca, bu eylemlerden
birini gerçekleştirdiği iddiası ile hakkında işlem yapılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır.
Soruşturma neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu Yönetim Kurulu
kararı ile yeniden düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında Mutlak Değerlendirme

Sistemi uygulanır. Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarında
geçme baraj notu 60 puandır. Bu puan staj ve tek ders hariç ara sınavlar katkısı ile yarıyıl sonu
veya yıl sonu sınav katkısının toplamıdır. Ara sınav puan ortalaması, ara sınavlardan alınan
puanlar toplamının yapılan ara sınav sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ara sınav puan ortala-
malarının geçme puanına katkısı %40, yarıyıl veya yıl sonu puanının geçme puanına katkısı
ise %60’tır. Ara sınav puan ortalamasında bulunan kesirli sayı tam sayıya çevrilmeden %40’ı
alınır. Fakültede yarıyıl sonu/yıl sonu, bütünleme, staj ve tek ders sınavlarından 60 puan alın-
ması zorunludur.

(2) Bütünlemeye kalmış öğrencilerin geçme puanının hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu
sınavlarındaki değerlendirme esasları uygulanır.

(3) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri, GANO’ya göre belirlenir. GANO hesabında her
dersin başarı katsayısı ilgili dersin kredi saati ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar toplamı, toplam
kredi saatine bölünür. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılarak ve-
rilir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler arasındaki başarı sıralamasında
başarısızlık nedeniyle yıl kaybı olan öğrenciler dikkate alınmaz.

(4) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
Sözel Harf Notu Puan Aralığı Ağırlık Katsayısı
Pekiyi AA 90-100 4,00
İyi-Pekiyi BA 80-89 3,50
İyi BB 75-79 3,00
Orta-İyi CB 65-74 2,50
Orta CC 60-64 2,00
Başarısız FF 0-59 0,00
Muaf M
Geçer G
Devamsız DZ
(5) Dördüncü fıkradaki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:
a) AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) FF notu ise başarısız öğrenciye verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk

yarıyılda/yılda alarak, devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır.
c) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.
ç) M notu, muaf olunan dersler için kullanılır ve GANO hesaplanmasında değerlendir-

meye katılmaz.
d) G notu, başarılı olarak değerlendirilen ve GANO’ya katılmayan çalışmalarda kulla-

nılır.
e) Ortak zorunlu dersler için başarı notu, ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu ve/veya bü-

tünleme notunun %60’ı alınarak belirlenir. Bu dersler için başarı baraj notu, 100 üzerinden en
az 50’dir. 50 ve üzeri notlar G harf notu olarak değerlendirilir.

f) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği
ilk yarıyılda tekrar alınır.

g) Mezuniyet öncesi yarıyıllarda/yıllarda ise, GANO hesaplanmasında bu harf notları
katsayıları ile değerlendirilir.
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Genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 29 – (1) GANO, öğrencinin öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış

olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredisinin, 29 uncu
maddede belirtilen başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak tamamının toplanmasından
elde edilen sayının, toplam krediye bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu elde edilen sayı,
virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarı sıralaması
MADDE 30 – (1) Öğrencilerle ilgili yapılacak olan başarı sıralamaları güz veya bahar

yarıyılı sonu itibariyle hesaplanan GANO’ya göre belirlenir.
(2) Öğrencilerin başarı sıralamasına katılabilmesi için bulundukları yarıyıl sonu itiba-

rıyla bütün derslerini almış ve başarmış olmaları gerekir.
Onur ve yüksek onur öğrencisi
MADDE 31 – (1) Bulundukları yıl sonu itibarıyla bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden, GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi; 3,50-4,00 arasında
olanlar yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Dekanlık tarafından
ilan edilir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur veya yüksek onur öğrencisi olamazlar.
Başarısızlık durumu
MADDE 32 – (1) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ortak zorunlu dersler hariç,

birden fazla dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.
(2) Başarısız duruma düşen öğrenciler, değişim programları ile burslara aday gösteri-

lemezler.

ALTINCI BÖLÜM
Değişim Programları ve Geçişler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 33 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde, yurt içi veya yurt dışındaki
üniversitelere iki yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir.

(2) Birinci sınıfta okuyan öğrenciler, değişim programlarından yararlanamaz.
(3) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı

derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.

(4) Değişim programları ile ilgili uygulamalar Senato tarafından belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülür.

Yatay geçişler ve çift anadal/yan dal programı
MADDE 34 – (1) Üniversitenin fakültelerine yapılacak geçişler, 24/4/2010 tarihli ve

27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Sildirme, Mazeretler, Kayıt Dondurma, İzinler,

Tebligat ve Duyuru

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 35 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olanların kaydı silinir.
(2) Öğrenciler kendi isteğiyle kaydını sildirebilir. Bu şekilde ayrılan öğrencinin geri

dönüş isteği kabul edilmez.
(3) Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört

yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle
öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye kayıt esnasında verdiği lise/lise dengi diploması, arkasına
şerh düşülerek geri verilir.
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Mazeretler
MADDE 36 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu Yö-

netim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç beş
iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yapma-
yanların mazeretleri kabul edilmez.

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporla belgelenmiş olan sağlıkla ilgili ma-
zeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla
tabii afetler ve diğer nedenlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenime devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
d) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

meliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektir-
meyen mahkûmiyet hâli,

e) Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması,

f) Öğrencinin tutukluluk hâli,
g) Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâller.
(2) Kayıt dondurma dışında, yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler devam-

sızlıktan sayılır.
Kayıt dondurma
MADDE 37 – (1) Kayıt dondurma öğrencinin başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararı

ile yapılır.
(2) Kayıt dondurmak için 37 nci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.
(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak

kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(4) Haklı ve geçerli nedenler ile eğitim-öğretim süresince en az bir yarıyıl en çok iki

yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında
kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan du-
rumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(6) Kayıt dondurma başvurusu için sunulacak belgelerin son altı ay içerisinde alınmış
olması gerekir.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.

İzin
MADDE 38 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs,

staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, Fakülteye dilekçeyle başvuran öğrenciye, Yö-
netim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl izin ve-
rilebilir. Öğrencinin izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince; uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor
müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, bağlı oldukları kurumla-
rınca organizasyonun devamı süresince izinli ve mazeretli sayılırlar. Bunların özlük hakları
kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate
alınmaz.

c) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Yönetim Kurulu ka-
rarı ve Rektörlük onayı ile katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde gireme-
dikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve duyuru
MADDE 39 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bil-

dirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır.
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(2) Üniversiteye bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ilgili birimlerine bildir-
memiş veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine
tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, fakültenin ilan panolarında veya fakültenin/Üni-
versitenin internet sayfalarında ilan edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet, Diploma ve Diploma Eki

Mezuniyet tarihi
MADDE 40 – (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın yapıldığı

tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, tamam-
ladıkları bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diploma ve diploma eki verilme koşulları
MADDE 41 – (1) Fakülte öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri,

uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve GANO’su en az 2,00 olan
öğrencilere Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre diş hekimliği lisans diploması veri-
lir.

(2) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Fakültenin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve pratik/laboratuvar çalış-
malarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diplo-
ması almak için yapılacak başvuru herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması
alanların Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Diploma eki, akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki, diploma yerine kul-
lanılamaz.

(5) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, Fakültece hazırlanıp Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince almış
olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(6) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter
vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 42 – (1) Öğrenciler ilgili mevzuat esaslarına uygun giyinmek, ayrıca eğitimin

özelliği olarak laboratuvar ve kliniklerde diş hekimliğine uygun kıyafetler giymek, yakalarında
isim ve sınıflarını gösteren tanıtma kartları takmak zorundadır.

(2) Öğrenci Fakülte tarafından kendilerine sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekim-
liği cihazlarının bakımı ve korunmasından sorumludur. Öğrencinin hatalı kullanımından doğan
hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 43 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu, engellilik durumu

ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri
yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

(2) Sonradan kazanılan engeller sebebiyle engelli konumuna düşmüş öğrencilerin engel
durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Ku-
rulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/9/2016 tarihli ve 29828

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Senato, ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu ka-
rarları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (YAŞMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri

olan eğitim programları düzenlemek,
b) Yaşlılık ve aktif yaşlanma alanlarında özgün araştırmalarda bulunmak, isteyenlere

öncülük etmek ve destek sağlamak,
c) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili eğitimin geliştirilmesini, öneminin anlaşılmasını

ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
ç) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili farkındalığın ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük

etmek,
d) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel, nesnel ve esas kay-

naklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
e) Yaşlılıkla ilgili tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla araştırmalar yapmak, yerel ve

evrensel sorunlara çözümler geliştirmek,
f) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda yapılmış olan çalışmaların gün ışığına

çıkarılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
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g) Ülkemizde yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda olumlu bir tutumun yerleş-
mesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans ve sempozyum
gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak,

ğ) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, tazelenme eğitimi gibi kalıcı etkileri
olan eğitim programları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğretim elemanlarının desteği ile yaşam boyu eğitim kapsamında fiziksel

ve mental olarak aktif yaşlanmayı hedefleyen uzun süreli eğitim programları ve faaliyetleri
düzenlemek,

b) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden ulusal ve uluslararası
enstitü, araştırma merkezi ve vakıf gibi kuruluşlarla fikri ve kültürel ilişkiler kurmak,

c) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda telif ve tercüme eserlerinin kronolojik
ve sistematik dökümünü yapmak ve bunları dil, düşünce ve içerik açısından analitik olarak in-
celeyerek toplumun hizmetine sunmak,

ç) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda ana kaynakları ve her türlü eseri topla-
yarak bir arşiv kurmak,

d) Teknolojik olanaklardan yararlanarak bir ihtisas kütüphanesi oluşturmak,
e) Merkezin araştırma alanlarına ilişkin uzmanlar yetiştirmek amacıyla, Üniversitenin

ilgili bölüm ve ana bilim dalları ile ortak lisansüstü programların oluşturulması konusunda ça-
lışmalar yapmak,

f) Merkezde yapılan araştırmaların sonuçlarını yazılı ve görsel kayıt materyalleri ara-
cılığıyla hem akademik çevrelere hem de kamuya aktarmak,

g) Merkezin amaçlarına yönelik akademik veya popüler ilgiyi artırmak için yaşlılık ve
aktif yaşlanma ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarıyla işbirliği yapmak
ve belgesel ve benzeri materyaller hazırlamak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve dışındaki ilgili kurum ve kuru-
luşlarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlardan destek almak,

h) Yaşlılık ve aktif yaşlanma ilgili alanlarda geniş kitlelerin ilgisini çekmek için üni-
versitelerle ortak konferanslar düzenleyerek, yaşlılığa ilişkin yerel değerlerin tanıtılmasını sağ-
lamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve
geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre
teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek,
ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini

hazırlamak,
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan
Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin plan ve program tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve

kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine
aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ASYA VE PASİFİK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pa-

sifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına,
bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin çalışmalarında ihtiyaca binaen danıştığı sektör temsilci-

leri ve ilgili sivil toplum kurulu üyelerinden oluşan temsilcileri,
b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) SDÜ-ASPAM: Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Asya ve Pasifik Bölgesi hakkında araştırmalar yap-

mak ve yayınlamak, bölge ile ilgili proje çalışmaları üretmek, eğitsel çalışmalar gerçekleştir-
mek, gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Asya ve Pasifik bölgesi hakkında araştırmalar yapmak ve yayınlamak.
b) Çalışma alanına giren konularda projeler yürütmek.
c) Bölge ile ilgili eğitim içerikleri oluşturmak ve sunmak.
ç) Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki Asya ve Pasifik bölgesiyle ilgili araştırmaları

teşvik etmek, akademik anlamda destek vermek.
d) Asya ve Pasifik Bölgesi ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre,

panel, sempozyum gibi etkinlikleri gerçekleştirmek ve gerçekleştirilen bu etkinliklere katılım
göstermek, bu etkinlikler vasıtasıyla bölgenin ülkemizde anlaşılmasını sağlamak ve bu etkin-
liklere katılacak uluslararası katılımcılara Türkiye’yi tanıtmak.

e) Asya ve Pasifik Bölgesi ile ilgili hakemli dergi çıkarmak.
f) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği olanakları

geliştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden gö-
revlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda
görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı
usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim ele-
manları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına
sunar.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Mü-
dürlüğe altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin amacına uygun yürütülmesini sağ-

lamak.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kurulunca karara bağlandıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının etkin olabilmeleri için uygun

koşulları hazırlamak ve çalışmaları izlemek.
e) Merkez tarafından hazırlanacak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve sonuçlandı-

rılmasını sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Üniversitede Merkezin

amaçları doğrultusunda çalışan öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen dört aday
arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi üç
yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin Kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz üst üste iki defa
veya bir yıl içerisinde toplam üç defa katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine veya çoğunluğun talebi üzerine yılda en
az dört defa toplanır ve üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını ve gündemde bulunan konu-
ları görüşüp karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Araştırmacıların projelendirilmiş araştırma, lisansüstü tez ve yayın konusunda ta-

leplerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
e) Asya ve Pasifik Bölgesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların akademik an-

lamdaki isteklerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi Üniversite öğretim ele-

manlarının yanı sıra Üniversite dışından uzman bilim insanları ve istekleri halinde, Asya ve
Pasifik Bölgesiyle ilgili olarak faaliyet gösteren özel sektör, kamu kurumu veya sivil toplum
kuruluşu temsilcilerinden Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına
görevlendirilen en fazla altı üye ve Müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin
yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görev süresi dolan
üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplantılara katılım gösterir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak Merkezin görüş almak istediği

durumlarda danışmanlık desteği vermek.
b) Merkezin ihtiyaç duyduğu hallerde sponsorluk arayışlarına destek sunmak.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin değerlendirmede bulunmak, bir sonraki döneme ait çalışma önerilerine katkı sunmak.
ç) İhtiyaç duyulan hallerde araştırmacıların projelendirilmiş araştırma, lisansüstü tez

ve yayın konuları hakkında değerlendirmede bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SÖZLÜ TARİH

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne

bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Uygulama ve Araştır-
ma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevle-
rine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ISP-STUAM): Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Proje ve çalışma grupları: Merkezde oluşturulan proje ve çalışma gruplarını,
d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Isparta İli’nin sahip olduğu sözlü tarihi ve somut ol-

mayan kültür mirasının korunmasına yönelik ana tavrın belirlenmesinde kültür varlığının kendi
değerlerinin tanımlanması (kayıt, arşiv ve belgeleme), korunması, kent belleği ve kültürel kim-
lik olgularının oluşturulması ve gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürebilirliğinin sağlayacak
uygulamalar yapmak ve faaliyetler düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Isparta’nın sözlü tarihi, somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazinelerini

tespit edilmesi, belgelenmesi ve toplanan verileri arşivlenmesi ve merkez adına sağlanacak
veri tabanı ile internet arşivi olarak saklanması,

b) Yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen tespit ve arşiv çalışmalarından elde edilen
verilerin web sitesi ile internet ortamında yayınlanması ile Isparta Kent Belleğinin oluşturul-
ması ve bunun kamu ile paylaşılmasını sağlamak,
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c) Merkez bünyesinde oluşturulacak araştırma ekibi, öğretim elemanları ve lisansüstü
eğitim öğrencileriyle eğitim amaçlı faaliyetler düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda sempozyum, konferans, çalıştay ve teknik geziler
gibi disiplinler arası faaliyetler düzenlemek,

d) Araştırma kapsamında farklı ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak,

e) Isparta’nın sözlü tarihi ve kültürüne yönelik çalışmaları desteklemek, koordine etmek,
f) Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar

neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak,
g) Isparta İli’nin sözlü tarihi, somut olmayan kültürel mirası ve yaşayan insan hazineleri

ile ilgili kitap, dergi, belge, bilgi ve malzemeyi korumak ve kamu ile paylaşılmasını sağlayacak
üniversite bünyesinde bir müze oluşturmak,

ğ) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun
diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede öğretim üyeleri ve elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere üniver-
sitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev
süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, mü-
dür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde
yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürü, Merkezde çalışan personelin idari amiri, yürütülen faaliyetlerin
teknik ve idari koordinatörüdür.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık et-

mek.
ç) Merkezin ilgili kamu-özel sektör kuruluşları ve yurtdışı kuruluşları ile iletişimi ve

işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek için girişimlerde bulunmak.
d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiminde, yeni üyelerin belirlenmesi

için gerekli işlemleri yapmak.
e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yürütme çalışmalarını takip etmek.
f) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
g) Merkeze bağlı proje ve çalışma gruplarının, idari ve teknik personelin düzenli ve

verimli çalışmasını sağlamak.
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ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu bir sonraki yılın çalışma plan ve programını ha-
zırlatarak Yönetim Kuruluna ve Rektörlüğe sunmak.

h) Merkez demirbaşlarının takibi ve koruması için gerekli tedbirleri almak.
ı) Merkezde görev yapacak idari ve teknik personelin görevlendirilmesine ilişkin öne-

rileri Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, iki müdür yar-

dımcısı ile müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, üniversite öğretim
elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenden dolayı görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim
Kurulu altı ayda bir ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır kararlar
oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katıl-
mayan üyenin görevi sonlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Merkez Müdürünün
görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin işletme, personel ve

lojistik ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili temel ilke, esas ve usulleri belirlemek, güncelleştir-
mek, uygulama kararlarını vermek ve alınan kararların yürütülmesini takip etmek.

b) Merkezde yapılacak projeleri, eğitim ve öğretim programlarını gerçekleştirmek üzere
kurulacak proje ve çalışma gruplarının çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili sorunlara ilişkin kararlar almak.
ç) Merkezin yıl içinde yapacağı çalışmaları belirlemek ve buna göre merkezin yıllık

çalışma plan ve programlarının hazırlanmasını sağlamak.
d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas

ve usullerini belirlemek.
e) Merkezde gerçekleştirilecek eğitim-öğretim programları, sertifikasyon sistemi hu-

susunda temel ilke, esas ve usulleri belirlemek.
f) Merkez bünyesinde ihtiyaç duyulduğunda yeni birimler oluşturmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ihtiyaç duyulan

alan ve konularda görüş almak üzere, rektör tarafından görevlendirilen özel veya istekleri ha-
linde kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan en fazla 5 üyeden oluşur. Danışma Ku-
rulu, Merkez Müdürü tarafından gerekli görüldüğü durumlarda toplantıya çağrılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları
MADDE 13 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faa-

liyetlerini proje ve çalışma grupları aracılığıyla yürütür. Bunların kuruluş ve çalışmaları Yö-
netim Kurulunda belirlenen ilke ve esaslara göre yürütülür.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü 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) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-

lışmasını,
d) Enstitü: Uşak Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü anabilim/anasanat dalı (EABD/EASD): Enstitülerdeki anabilim dalını/enstitü

anasanat dalını,
f) Enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Enstitü anabilim ya da anasanat da-

lının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve
doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitülerdeki anabilim/anasanat dalı başka-
nını,

ğ) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı baş-
kanlığında, varsa yardımcıları ve o EABD/EASD'yi oluşturan bilim veya sanat dalları başkan-
larından oluşan kurulu,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve enstitü müdürünün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Etik kurulu: Uşak Üniversitesi bünyesinde bulunan etik kurullarını,
j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-

mını,
l) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı

ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,
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m) Müdür/müdürlük: Enstitü müdürünü/müdürlüğünü,
n) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ö) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
p) Rektörlük: Uşak Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Sanatta yeterlik eseri: Yüksek lisans programları öğrencilerinin sanatta yeterlik tezi

yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde aldıkları tez konusunu araştırmaya,

literatür takibine, kaynak incelemeye, rapor hazırlamaya ve sunmaya dayanan, yazılı bir ra-
pordan oluşan kredisiz uygulama dersini,

ş) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,
u) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) Uzmanlık alan dersi: Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitirmiş, tez öne-
risi EYK tarafından kabul edilmiş öğrencinin danışmanına ihdas edilen dersi,

v) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
y) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavlarını,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,

EK’nın önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılmasında, 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 hükümleri uygu-
lanır.

Program, yeni ders açılması ve ders dağılımı
MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programlar; YÖK tarafından belirlenen

lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nın uygun
görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) EABD/EASD’de açılacak yeni bir ders için dersi verecek öğretim üyesince dersin
içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatın EABD/EASD başkanlığına yapılması ge-
rekir. EABD/EASD kurulu kararı sonrasında en geç Mayıs ayı sonuna kadar teklif edilen dersler
EK’nın uygun görüşü ve Senato kararı ile açılır.

(3) Lisansüstü programların yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Dersi verecek öğretim üyesi; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri veya

Üniversite bünyesinde aynı nitelikte eğitim-öğretim yapan anabilim/anasanat dallarında görevli
öğretim üyeleri arasından ya da ihtiyaç olduğu takdirde başka bir anabilim/anasanat dalından
veya başka bir yükseköğretim kurumundan EK tarafından görevlendirilir.
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b) Öğretim üyesinin doktora programlarında ders verebilmesi için iki yarıyıl tezli yük-
sek lisans veya dört yarıyıl lisans programlarında ders vermiş olması gerekir.

c) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin gö-
revlendirilmeleri EABD/EASD akademik kurulu teklifi ve EK’nın kararı ile yapılır.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler uzaktan öğretim ya da hem
uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimin yürütülmesinde 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kontenjan, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Öğrenci kontenjanı ve başvuru koşulları, EABD/EASD akademik ku-

rulu kararı ve EABD/EASD başkanlığı teklifi doğrultusunda EK kararı ve Senato onayı ile be-
lirlenir. Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin
danışmanlık yükleri dikkate alınır.

(2) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar ilgili enstitünün internet sayfasından duyurulur.
(3) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-

lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edi-

len, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alan-
larda yapmış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla EABD/EASD başkanlığının önerisi
ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen
derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, EABD/EASD başkanlı-
ğının teklifi ve EYK onayı ile yüksek lisans bilimsel hazırlık derslerini enstitü bilimsel hazırlık
programlarından; doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen bilimsel hazırlık öğren-
cileri ise, bilimsel hazırlık programlarındaki dersleri yüksek lisans programlarından alabilirler.
Alınacak dersler EABD/EASD teklifi ve EYK kararı ile tespit edilir. Ancak zorunlu hallerde
EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile lisans programlarından ders alınabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için bir yüksek lisans öğrencisinin,
bu programdaki her dersten en az CB notu alması ve en az 2,50 genel not ortalaması elde et-
mesi; bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise her dersten en az BB notu alması ve en az
3,00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders
sınavları ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı
süreler dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği ke-
silir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte yer alan yüksek lisans veya doktora/sanatta
yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak alanlar, öğrenci kabulü için verilen ilanda
belirtilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programda belirli bir konuda bilgisini arttırmak iste-

yenler, EABD/EASD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kontenjanı, ilan edilen EABD/EASD kon-
tenjanının %50’sini geçemez. Özel öğrenci kabul edilebilmek için adayların;

a) Yüksek lisans için lisans, doktora için tezli yüksek lisans mezuniyet belgesine sahip
olmaları,

b) O ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını, her yarıyılın kayıt döneminde yatırmış
olmaları,

gerekir.
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(2) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğren-
ciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki seçmeli derse kayıt yaptırabilirler.
(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam durumları, ders sınavları, ders notları, dersler-

den başarılı sayılma koşulları ve diğer konularda lisansüstü programlar için öngörülen esaslar
uygulanır.

(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, diploma veya herhangi bir unvan ve-
rilmez. Ancak yazılı başvurması halinde, aldığı notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede
özel öğrencilik durumu belirtilir.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir ya-

rıyılı tamamlamış olan ve bulunduğu programın tamamlanabilmesi için öngörülen azami sü-
renin yarısını henüz tamamlamamış olan başarılı bir öğrenci, EABD/EASD’nin görüşü ve EYK
kararıyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Öğrencinin yüksek lisans düzeyinde yatay geçişi için; genel not ortalamasının 4,00
üzerinden en az 2,50, 100 üzerinden en az 75, doktora düzeyinde ise genel not ortalamasının
4,00 üzerinden en az 3,00, 100 üzerinden en az 80 olması, ayrıca başvurduğu EABD/EASD'de
almamış olduğu dersler göz önünde bulundurularak intibak ettirilmesi ve EYK kararı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için
kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan
program süresi ile sınırlıdır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Rektörlük, yabancı uyruklu öğrenci kabul edilecek lisansüstü prog-

ramları, başvuru koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri, kontenjanları ve diğer hu-
susları EK önerisi ve Senato kararı doğrultusunda ilan eder. Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı,
lisansüstü programlar için ilan edilmiş öğrenci kontenjanının %20’sini aşmayacak şekilde be-
lirlenir. Bu kontenjan enstitülerin ilanında ayrıca gösterilir. Bu şartların dışında yabancı uyruklu
öğrenci alımı yapılamaz.

(2) Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Adaylardan Türkçe dil seviye-
lerinin tespiti için Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler, Türkçe dil
koşulundan muaf tutulur. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Üniversite tara-
fından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları
gerekir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamam-
ladığını belgeleyen adaylar, Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Yabancı dilde öğretim yapan
ana bilim dalına/anasanat dalına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği
dil anadilinden farklı dil ise, Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına
başvurmak zorundadır. Doktora adaylarının, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca,
İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden merkezi ya-
bancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senatoca karar
verilebilir.
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(3) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında
ikamet ettiklerini belgelemeleri şartı ile yabancı uyruklu adaylar gibi değerlendirilir ve sonuç-
landırılır.

(4) Adaylar, diplomaları başvurulan programa uygun olmak kaydıyla, yüksek lisans
programları için bir, doktora programları için bir tercih yapabilir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 12 – (1) Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, güz

ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ücretini ödemekle yüküm-
lüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri EYK tarafından
kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

Kayıt yenileme, ders değiştirme, ders muafiyeti, farklı üniversiteden/enstitüden
ders alma

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ders değiştirme ve ders muafiyetleri, farklı
üniversiteden/enstitüden ders alma durumları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürü-
tülür.

Danışman belirleme, ikinci danışman atama, danışman değişikliği
MADDE 14 – (1) EABD/EASD akademik kurulunun teklifi doğrultusunda her öğrenci

için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
EYK kararı ile belirlenir.

(2) Danışman, Senatoca belirlenen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir.
Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatoca belirlenen ilkeler çer-
çevesinde EABD/EASD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi, danışman olarak görevlendirilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyelerinden olabilir.

(4) Danışmanlık görevini bırakmak isteyen öğretim üyesi, bırakma isteğini ve gerek-
çesini EABD/EASD başkanlığına yazılı olarak bildirir. Yeni danışman EABD/EASD başkan-
lığının önerisi üzerine EYK kararıyla belirlenir.

(5) Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üye-
sinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte
talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir.

(6) İstifa eden ya da emekli olan, altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlen-
dirilen veya kadrosuyla başka yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyesinin danışmanlığı
kendiliğinden sona erer.

Tez ve proje çalışması yazım dili
MADDE 15 – (1) Tezler/projeler farklı dillerde yazılabilir.
(2) Türkçe dışındaki dillerde yazılacak tezler/projeler için uyulması gereken hususlar

Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.
Değerlendirme
MADDE 16 – (1) Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun

birlikte değerlendirilmesi ile aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Dönem içi notları; sınavlara, araştırma ödevlerine, uygulamalara, pratik çalışmalara

verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi
de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim üyesince, aşağıdaki tabloda belirtilen harf notların-
dan birisi ile belirlenir.
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Başarı Notu Katsayı Yüzde Karşılığı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 60-69
FF 0,00 59 ve altı

b) Ayrıca, YT (yeterli/başarılı), YZ (yetersiz/başarısız), EK (eksik), DV (devam ediyor),
DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de yapılabilir. YT ve YZ notları; not ortalamalarına ka-
tılmayan uzmanlık alan dersi, seminer, dönem projesi ve tez çalışmalarında başarının gösteril-
mesi için kullanılır. DV kodlu değerlendirme; dönem projesi, ödev ve araştırma içerikli dersler
için dersi veren öğretim üyesinin talebi, EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK kararı ile
uygulanır. Dersi veren öğretim üyesince, DV kodlu değerlendirmesinin uygulama gerekçesinin
belirtilmesi ve her yarıyılın ilk haftası bu uygulamayı yapmak istediğinin müdürlüğe bildiril-
mesi gerekir. Bu bent kapsamında, final ve bütünleme döneminde tamamlanamayan projeler
için DV değerlendirmesi yapılabilir. DV değerlendirmesi en geç iki ay içinde nota çevrilir. EK
değerlendirmesi; proje, ödev ve araştırma içerikli dersler için, öğretim üyesince kabul edilen
mazereti nedeniyle ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrenciye verilir. EK
değerlendirmesini alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde ek-
siklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin EK değerlendirmesi
FF ya da YZ'ye çevrilir.

c) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğren-
ciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrar-
layabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

Mazeret sınavı
MADDE 17 – (1) Ara sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenen haklı

ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte EABD/EASD başkanlığına başvurmaları
halinde, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.

Sınavlara itiraz
MADDE 18 – (1) Sınavlara itiraz, müdürlüğe, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş

günü içerisinde yazılı olarak maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların
düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim üyesince incelenir. Öğ-
retim üyesinin raporu, EYK tarafından incelenerek karara bağlanır.

Sınav evrakları
MADDE 19 – (1) Sınav evrakları, ödev dosyaları, yoklama çizelgesi ve sınav tutana-

ğının bir nüshası dersin öğretim üyesi tarafından, bütünleme sınav tarihinden itibaren yedi iş
günü içerisinde müdürlüğe teslim edilir ve evraklar iki yıl süreyle enstitüde saklanır.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 20 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması

ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her
dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının,
bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl
içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa
devam ettiği süre içinde o zamana kadar alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması
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elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken; tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten
alınan en son not, bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin
notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

Kayıt silme
MADDE 21 – (1) Öğrencinin;
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması,

c) Mazeretsiz olarak iki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmemesi,
ç) Öğrencinin ders ve tez dönemlerinde başarısız olması ve azami süreler içerisinde

programları tamamlayamaması,
durumunda EYK kararıyla kaydı silinir.
(2) Öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.
(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler ile

kayıt dondurma talebinde bulunabilir. EYK kararıyla en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.
Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar.
Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik hakla-
rından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kaydın dondurulduğu
süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları
açılmaz. Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminden sonraki yarıyıl başında
öğrenciliğine devam eder.

Disiplin
MADDE 23 – (1) Lisansüstü ve özel öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programları ikinci öğretim prog-
ramı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşu-

luyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı
bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil
en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Se-
miner dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir
ve ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ve danışman onayı ve EYK kararı ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.
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Başarı denetlemesi
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için

seminer dersi ve diğer derslerini başarı ile tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının
2,50'den az olmaması gerekir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 2,50 not ortalamasını sağlayamayan, azami
süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.
Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 28 – (1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışmanı ile belirle-

diği tez konusunu EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EABD/EASD başkanlığı
tarafından enstitüye gönderilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunun etik kurulu
onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alınır.

(2) Tez konusu değişikliği; danışmanın onayı, EABD/EASD başkanlığının uygun gö-
rüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğ-
renci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini
teslim edebilir.

(4) Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden
yarıyılda tezini teslim edebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi,
c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte EABD/EASD

başkanlığı aracılıyla tezi enstitüye teslim etmesi,
ç) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 30 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, danışman ve ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır.

Jüri; öğrencinin danışmanı, en az biri üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden
oluşur.

b) EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç
EABD/EASD, var ise ilgili EABD/EASD’nin bilim dalları içinden üç, Üniversite dışından üç
olmak üzere toplam altı öğretim üyesi önerir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri
üye sayısını arttırabilir. Jürilerde varsa ortak danışman görev alamaz.

c) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir. EYK gerekli gördüğü durumlarda tez konusuyla çalışmaları uyumlu yeni jüri
üyeleri teklif edilmesini EABD/EASD başkanlığından talep edebilir.
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ç) Enstitülerin tez yazım kılavuzlarına uygun olarak hazırlanmayan tezlerin EYK tara-
fından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 31 – (1) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD/EASD

aracılığıyla enstitüye gönderir.
b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi günden

erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin

kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde öğrencinin danışmanına ve
müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından be-
lirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan
edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrar-
lanır.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Bu karar danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç

ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en az onbeş gün önce düzeltme kararı veren
jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 32 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile
öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencinin
yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) EYK, talep halinde tezin teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını veya geçici mezuniyet bel-
gesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü
ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğ-
renciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak yürütülür. Tezsiz yüksek li-
sans programları ve uzaktan eğitim lisansüstü programları Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 60 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az on ders ile dönem
projesinden oluşur. Proje dersi ortalamaya katılmaz.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile danışman öğretim üyesinin onayı ve EYK ile lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler lisansüstü öğreniminde ders
yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesi-

lir.
Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız
olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, mezuniyet not ortala-
ması koşulunu sağlayamayan ve proje sınavından başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı

yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje sınavının sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda

proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından be-
lirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır.

(2) Öğrenci projesini enstitüye, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

Proje savunma sınavı
MADDE 39 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD başkanlığının teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje

danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde proje savunma sınavı tarihinde yapılır.
b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla pro-

jeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından proje savunma
sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
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Diploma
MADDE 40 – (1) Proje savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, proje savunma

sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini
enstitüye teslim eder. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’deki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü ve-
rilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, aynı ismi taşıyan veya EYK tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK ka-
rarıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş koşulları Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 41 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 42 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zo-
runlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez ça-
lışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü en az 42 kredilik on dört ders, seminer dersi,
uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler doktora
öğreniminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 43 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup aza-
mi tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(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 derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.
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(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 45 – (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.

(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları en geç altı ay içinde
yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; li-
sans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından ilgili EABD/EASD’de görev
yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora ye-
terlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(5) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dâhil dördü Üniversite dışından dokuz kişilik
sınav jürisini önerir. Her öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik
yeterlik jürisi EYK kararı ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye
sayısını arttırabilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-
navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-
navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(7) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az onbeş
gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen tarihte dinleyiciye
açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan
edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

(8) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölümden/bölümlerden
ilk sınav tarihinden itibaren en erken altı ay sonra aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sı-
navda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine ba-
kılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(10) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavın-
dan önce danışman öğretim üyesine ve müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

(11) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, ta-
lebi durumunda EYK kararı ile sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden
katılabilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili danışman ve

EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez
izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez izleme komitesi, danışman ve EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi
içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sırala-
maya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi
durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tara-
fından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplan-
tılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın talebi,
EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini

takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını
kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez konusunun etik
kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda etik kurulu onayı alı-
nır.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danış-
manı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanak ve tez önerisi formu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en

geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar
tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(9) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında resmi görevli olan komite üyeleri veya ala-

nıyla ilgili araştırma yapmak üzere altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sı-
nava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

(10) Tez öneri sınavı, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız
jüri üyeleri soru sorabilir.

Tez izleme sınavları
MADDE 48 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

defa olmak üzere Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık tarihleri arasında yapılır.
(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-
pılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, sınav tarihinden en az on beş gün önce enstitüye danışmanı tara-
fından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.
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(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun gö-
rüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibarıyla en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi sa-
vunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci, yeni bir tez önerisi
hazırlamak ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sa-
yılır.

(11) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı ay-
dan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif
sistem üzerinden katılabilir.

(12) Tez izleme sınavı, dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav esnasında öğrenciye yalnız
jüri üyeleri soru sorabilir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
b) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi,
c) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye

teslim etmesi,
ç) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması,
d) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
e) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Tez savunma jürisi
MADDE 50 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka

bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.
b) Danışman ve EABD başkanlığı, tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere farklı

bir yükseköğretim kurumundan dört öğretim üyesi önerir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın
jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sı-
ralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları
ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 51 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Danışman söz konusu teze ilişkin intihal yapılmadığına dair raporunu EABD/EASD

aracılığıyla enstitüye gönderir.
b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.
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c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili
müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, dinleyiciye açık olarak
yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve
salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt ço-
ğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi ta-
rafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri de-
ğerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 52 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin altı adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş CD’sini ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Diploma düzen-
lenene kadar öğrencinin yazılı talebi ile geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya geçici mezuniyet
belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Öğ-
renciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-
tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya

konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan
doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.
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Ders ve kredi yükü
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü
zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az on dört ders, seminer dersi, uzmanlık alan
dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik
kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin; tez konusunu belirleyebilmesi

için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Ders dönemi süresinde ortalama
şartını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Süre
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile ka-
bul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az
3,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile 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 veya on dört yarıyıl so-
nuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programı öğrencisi tez konusunun belirlenmesi için,

danışman ve öğrencinin birlikte belirlediği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalış-
maların konusunu ve başlığını tez öneri formuna yazarak EASD başkanlığına teslim etmesi
gerekir. EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.
Tez konusunun etik kurulu onayı gerektirdiği durumlarda danışmanın teklifi doğrultusunda
etik kurulu onayı alınır.

(2) Tez konusu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını taşıyan tez öneri for-
munu EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye iletilen
tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren
öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda
tezini teslim edebilir.

(4) Tez konusu belirleyen öğrenci tezini en erken tezin belirlendiği dönem dâhil beş
yarıyıl çalışmak zorundadır. Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler
en erken takip eden dönemde tezini teslim edebilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik tezinin/çalışmalarının sonuçlandırılması için öğren-

cinin;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak da-

nışmanına sunması,
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b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye
teslim etmesi,

c) Tez konusunun belirlendiği tarihi takip eden dört yarıyılını tamamlamış olması,
ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,
d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması,
gerekir.
Sanatta yeterlik savunma jürisi
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlar-

dır:
a) Jüri, danışman ve EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az

ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur.
b) Danışman sabit olmak üzere Üniversite içinden dört, farklı bir yükseköğretim kuru-

mundan dört, toplam sekiz öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EASD başkanlığının önerisi ile önerilen öğretim üyeleri ara-
sından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık
alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı
MADDE 60 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezin danışmanı tarafından intihal programında incelenmesi gerekir.
b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş gün-

den erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır.

c) Mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili
müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından be-
lirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan
edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrar-
lanır.

d) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına
uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde
sözlü olarak savunur.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, sanatta yeterlik çalış-
ması hakkında salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim
üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan
jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
çalışmasını teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur.
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ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini

takip eden bir ay içerisinde, tezinin altı adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş
CD’sini ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) EYK, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz veya geçici mezuniyet
belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anasanat da-
lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye
teslim edildiği tarihtir.

(5) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır. Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü de
verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt
MADDE 62 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tebligat
MADDE 63 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve öğrenim sürecine ilişkin tüm konularda

ilgili enstitü tarafından Üniversitenin içerisindeki ilan panolarında veya internet sitesinde ya-
pılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Tüm ilanların takibinden ve öğrencilik süreci
içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinden öğrenci şahsen sorumludur. Öğrenci hakkındaki
diğer bireysel işlemler, öğrenci tarafından beyan edilen posta veya elektronik posta adresine
yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 65 – (1) 24/10/2016 tarihli ve 29867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda bir-

den fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 62 nci madde hükümleri uygu-
lanmaz.

Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/511 

Karar No : 2018/210 

Davacı : K.H. 

MüĢteki : SEMRA ÖZEN, Nurettin ve Zeynep kızı, 13/04/1993 EYÜP 

doğumlu, TC Kimlik No: 35275706814 

Katılan : AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI, 

Vekili : Av. HATĠCE BOZ 

Sanık : OLCAY ÖZEN, Hayrullah ve Birgül oğlu, 12/01/1990 ġĠġLĠ 

doğumlu, ĠSTANBUL, ÇATALCA, Binkılıç Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. Çırçır Mah. Doruk Sok No: 52/1 Alibeyköy Eyüp 

Sultan/ĠSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 47935277138 

Suç : KASTEN YARALAMA, TEHDĠT 

Suç Tarihi : 15/09/2014 

Suç Yeri : ĠSTANBUL/SULTANGAZĠ 

Karar Tarihi : 07/03/2018 

Kanun Maddesi : 5237 Sayılı TCK 86/2, 86/3-a, e, 29, 62/1, 52/2, 52/4, 106/2a, 29, 

62/1, 53/1-2-3 

Verilen Ceza : Kasten yaralama suçundan 3.000,00 TL Adli para cezası ve silahla 

tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis, TCK 53-1-2-3 maddelerindeki tedbir 

cezalarının uygulanmasına. 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 07/03/2018 tarihli gıyabi karar 

ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Av. Hatice Boz'un istinaf dilekçesi sanık ve müĢteki 

PTT ve zabıta marifetiyle yapılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeniyle tebliğ 

olunamamıĢtır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın ve istinaf dilekçesinin Tebligat Kanununun 28. ve 

müteakip maddeleri gereğince sanık Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün 

sonra sanık ve müĢtekiye tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza yönünden verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde 

mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine sözlü 

beyanda bulunulup tutanağa geçirilmek suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine Ġstinaf yolu 

açık, KASTEN YARALAMA suçu yönünden verilen APC'nin niteliği ve niceliği gereği kesin 

olduğu tebliğ ve ilan olunur. 4829 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/399  

Karar No : 2015/78 

Elde veya Üstte TaĢınan EĢyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/02/2015 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı 

TCK'nun 142/1-b, 62, 53/1.c, 63 maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan 

Mendeli ve Zerife oğlu, 1969 doğumlu, GLAMRIZA RIZAZADE tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, 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, ilan olunur. 5071 
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İslahiye 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2016/258  

Karar No : 2017/49 

Davacı : K.H. 

Katılan : TOROSLAR EDAġ, CemalpaĢa Mah. Cevat Yurdakul Cad. No: 2 

Seyhan/ADANA 

Vekili : Av. SEDA BAĞCI, Zeytinli Mah. Ġpekyolu Cad. Hukukçular ĠĢ 

Mrk. Kat: 6/605 ġehitkamil/GAZĠANTEP 

Sanık : KEMAL SĠDO, ReĢid ve Fatma oğlu, 1977 ġAM doğumlu, 

Altınüzüm Sulumağara Mah. Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde 

oturur. 

Suç : KarĢılıksız Yararlanma 

Suç Tarihi / Saati : 10/02/2016 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 28/02/2017 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık Kemal SĠDO'nun 

müĢteki kuruma yönelik karĢılıksız yararlanma suçunu iĢlediği sabit olmakla eylemine uyan 5237 

sayılı TCK'nun 163/3 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ Ģekli, suç konusunun önem ve değeri, 

meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı nazara alınarak takdiren cezanın asgari haddinden 

tayini suretiyle sanığın 1 YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın kovuĢturma aĢamasında müĢteki kurumun zararını giderdiği anlaĢıldığından 

verilen ceza 5237 sayılı TCK'nun 168/5 maddesi gereğince 2/3 oranında indirim yapılarak 

takdiren 4 AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın samimi ikrarı, yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranıĢları göz önüne 

alınarak 5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca cezasında taktiren 1/6 oranında indirim 

yapılarak sanığın netice olarak 3 AY 10 GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında hükmolunan sonuç cezanın adli para cezası 

olması, sanığın daha sabıka kaydına konu ilamın silinme koĢullarının oluĢması nedeniyle sanığın 

baĢka bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, suçun iĢlenmesi ile oluĢan ve tazmini gereken 

somut maddi bir zararın olmaması, sanığın kiĢilik özellikleri ile duruĢmadaki tutum ve 

davranıĢları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda mahkememizce 

olumlu vicdani kanaata varılması nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddeleri gereğince 

sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, karar 

verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 4884 



25 Haziran 2018 – Sayı : 30459 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KALORĠFER BORUSU ALIMI YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’na ait THK Üniversitesi TürkkuĢu  

YerleĢkesindeki galeri içindeki kazan dairesi ile tesisin ısıtmasını sağlayan 35 kalem muhtelif 

miktarda boru alımı 05/07/2018 PerĢembe günü saat: 14:30’da kapalı zarf teklif alma usulüyle 

ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine 

(Atatürk Bulvarı No: 33  Altındağ/Ankara) teslim edeceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 150,00- TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 

BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel : THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü 

  (0 312) 303 73 78-79-80 5488/1-1 

—— • —— 

FINDIKLI SÜMER ÇAY FABRĠKASI KAZAN DAĠRESĠ EKĠPMANLARI VE 

MONTAJI ALIMI YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı, Fındıklı Sümer Çay Fabrikası Kazan Dairesi Ekipmanları ve 

Montajı Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile 

satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR 

Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya Vakıflar Bankası ĠBAN: TR55 0001 5001 

5800 7290 0377 35 ile Ziraat Bankası ĠBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu 

hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.07.2018 günü saat 14.00’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir.   5537/1-1 
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OTOKOPĠ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Basım ĠĢletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aĢağıda özellikleri ve miktarı yazılı sınıf 2 

bobin otokopi kağıdı, teknik Ģartname ve ticari Ģartname ile ihale ek Ģartları dahilinde iç ve dıĢ 

piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 
 

STOK NO TİPİ TÜRÜ CİNSİ ÇEŞİDİ EBATI MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

H114152 
1-CB- 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 

m² 
P- 36.i/ 

28.04.2017 

tarih ve no.lu 

teknik 

şartname 

11.07.2018 H114153 
2-CFB- 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 

m² 

H114154 
3-CF- 

(BEYAZ) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 

m² 
 
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. EVRAK BEDELĠ 130 TL’DĠR. 

a. Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 

firmaların, ihaleye katılabilmek için 130TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 

yapılacak satın almalara ait ticari Ģartnamenin 2. ve dıĢ piyasadan yapılacak satın almalara ait 

ticari Ģartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araĢtırması yapılacaktır. 

5 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT teklif edilen para 

cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, 

―... 4734 ve 4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine 

getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - ĠĢbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 5554/1/1-1 
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BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE 

Carbonless Copy Paper (class 2) with the following specifications and quantity shall be 

purchased from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open 

procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and 

additional conditions concerning the tender. 
 

STOCK 

NUMBER TYPE SPECIES KIND SORT DIMENSION QUANTITY 

BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

H114152 
1-CB- 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 

m² Technical 

Specification Date 

and No. P-36.i/ 

28.04.2017 

11.07.2018 H114153 
2-CFB- 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 

m² 

H114154 
3-CF- 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

1.000.000 

m² 
 
1 - THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 130.-TL FOR THIS TENDER. 

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 

the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130.-TL) to any 

of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer 

after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the 

order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers. 

2 - The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 

Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 

Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or 

cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall 

all be put in the outer envelope. 

3 - The bids shall reach or be submitted to ―III Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığı‖ at our 

Headquarters latest by12:00 a.m on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be 

taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner 

envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be 

opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary. 

5 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 

consideration. 

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender. 

7 - Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer valid for at 

least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, 

corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a 

letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression ―…the bidder shall submit the letter 

not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant 

law and the specifications…‖ 

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out 

the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please 

regarding the above-mentioned material to be purchased. 

9 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 

their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates 5554/2/1-1 
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SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/309471 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 10 Kalem Sac Levha, lokomotif imalatında kullanılmak 

üzere satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 09.07.2018 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

09.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 5492/1-1 

—— • —— 

200.000 ADET BETON TRAVERS TĠRFONU (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/308447 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi  : www.tcdd.gov.tr (afyonbetontravers@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Beton Travers Tirfonu -200.000 Adet 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 18/07/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü AFYONKARAHĠSAR 

VAKIFBANK ġUBESĠ- IBAN No: TR230001500158007282440204 nolu hesabına KDV dahil 

100,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.  

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5494/1-1 



25 Haziran 2018 – Sayı : 30459 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

3500 ADET 25 KG’LIK VE 1000 ADET 10 KG’LIK 

KULPLU KOVA SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3500 adet 42 litrelik (25 kg kapasiteli) ve 1000 adet 20 

litrelik (10 kg kapasiteli) kulplu kova ve kapağı + montaj çemberi kapalı zarfla teklif alma yolu 

ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 09 Temmuz 2018 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KĠK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı Ġhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 5423/1-1 

—— • —— 

500 GR. RĠZE TURĠST ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 

10.000.000 Adet 500 Gr. Rize Turist Çay PoĢeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve 

Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.07.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5365/1-1 
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ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı 

Müdürlüğünden:  

Araç Altı Görüntüleme Sistemi Alımı ĠĢi DHMĠ Ġhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre 

Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Dosya Numarası : 2018/02 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ġdil Cizre yolu 13. Km Düzova köyü Civarı Cizre/ġIRNAK  

b) Telefon ve faks numarası : 0 (486) 636 77 00 - 0 (486) 636 77 07 

c) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği adres : DHMĠ ġırnak Havalimanı Satın Alma ve Ġkmal Birimi 

Teknik Blok Ġdil Cizre yolu 13. km Düzova/Cizre/ 

ġIRNAK  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı 1 Adet ―ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME 

SĠSTEMĠ‖  

b) Teslim yeri : DHMĠ ġırnak Havalimanı Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45 (kırk 

beĢ) takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ ġırnak Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Teknik Blok - Düzova-Cizre/ġIRNAK 

b) Tarihi ve saati : 17.07.2018 Salı Günü, Saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannemesi, 

4.1.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi:  

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3- Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4- Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.2.3. Teklif edilen Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen 

orijinal dokümanlar, 
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4.2.4. Araç Altı Görüntüleme Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar, 

(Genel BroĢürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.) 

4.2.5. Teknik Ģartnameye cevaplar, (Teklif konusu Araç Altı Görüntüleme Sisteminin 

özellikleri, açık ve net bir Ģekilde belirtilecektir. ġartnameye sırası ile cevap verilecektir. 

(ġartnamedeki özellikleri karĢılar, aynısı, kabul edildi, anlaĢıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)  

4.2.6. Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmıĢ yedek parça 

listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini 

taahhüt edecektir.)  

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, ―Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya 

pazarlamasını yapmıĢ olmak.‖ kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli 

malı belgelerini sunması kaydı ile %15 (yüzde on beĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte ġırnak Havalimanı Satın Alma ve Ġkmal Biriminden satın 

alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ ġırnak Havalimanı Satın Alma ve Ġkmal 

Birimi - Teknik Blok Ġdil-Cizre yolu 13. km Düzova/Cizre/ġIRNAK adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiĢ beĢ) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

tamamen serbesttir. 5465/1-1 



25 Haziran 2018 – Sayı : 30459 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda nitelikleri belirtilen taĢınmaz 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 

Meclisi’nin 26.03.2018 tarihli ve 124 sayılı Kararı gereği kat karĢılığı inĢaat yapım ihalesine 

çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Ġzmir 

Ġlçesi : Foça 

Mahallesi : Atatürk 

Caddesi : - 

Sokağı : - 

Vasfı : Arsa 

Yüzölçümü : 1755/2: 890,50 m2 - 1755/3: 890,83 m2 - 1756/2: 712,38 

m2 - 1764/1: 721,47 m2 - 1764/2: 666,60 m2 - 1764/3: 

600 m2 - 1764/4: 600 m2 - 1764/7: 720 m2 - 1774/2: 

612,96 m2 - 1774/3: 612,90 m2 - 1774/4: 625,49 m2 - 

1774/5: 600 m2 

Pafta : - 

Ada / Parsel No : 1755/2-3, 1756/2, 1764/1-2-3-4-7, 1774/2-3-4-5 ada/ 

parseller 

Malik : Kürtali Mescidi ġerifi Vakfı 

Vakıflar Meclisi Kararı /  

Tarih ve No.su : 26.03.2018 tarih 124 sayılı 

TAHMĠNĠ BEDEL  : 4.128.465,95-TL 

(DörtmilyonyüzyirmisekizbindörtyüzaltmıĢbeĢ 

Türklirası DoksanbeĢ KuruĢ) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 123.853,98-TL 

  (Yüzyirmiüçbinsekizyüzelliüç Türklirası Doksansekiz 

KuruĢ) 

ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ : 24.07.2018 tarih ve saat 14:00 

ĠġĠN ADI  : ―Ġzmir Ġli, Foça Ġlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan, 

mülkiyeti Kürtali Mescidi ġerifi Vakfına ait ve tapunun 

1755/2-3, 1756/2, 1764/1-2-3-4-7, 1774/2-3-4-5 

ada/parsellerinde kayıtlı, toplamda 8.253,13 m2 

yüzölçümlü ―Arsa‖ vasıflı taĢınmazlar üzerine villa 

tipinde yapı yapılmak üzere kat karĢılığı inĢaat yapımı 

iĢi‖ 

Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaza iliĢkin alınmıĢ Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Vakıflar Meclisi’nin 26.03.2018 tarihli ve 124 sayılı Kararı ve 89243403-756.02-E.15557 sayılı 

BaĢbakanlık iznine istinaden; 

Söz konusu vakıf taĢınmazların;  

1 - Belediyesince ön onaylı mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inĢaattan en 

az; 1756 ada 2 parselde 1,2 no’lu bağımsız bölümler ve 1764 ada 1-2-3-4-7 parselde 1-2-3-4-5-6-

7-8-9 no’lu bağımsız bölümlere ilaveten 1.000.-TL nakit paranın vakfına verilmesi, 
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2 - TaĢınmazla ilgili, ifraz-tevhit terk vb. iĢlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, 

ilgili kurum ve kuruluĢlardan gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar 

doğrultusunda imalatın yapılması, Ģayet belediyesince otopark bedeli istenirse otopark 

bedellerinin yüklenicisine ödenmesi, proje ve imalat aĢamasında öngörülemeyenler de dahil 

olmak üzere tüm bu iĢ ve iĢlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karĢılanması, 

3 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla 

olmamak üzere proje müellifine sözleĢmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, 

plankote bedelinin (4.410,00-TL) ihale tarihinde sözleĢmeden önce yüklenici tarafından Ġdareye 

def’aten ödenmesi, 

4 - Ġmar durumunda meydana gelebilecek iyileĢmenin sözleĢme oranında Ġdaremize 

yansıtılması, paylaĢım dıĢı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi, 

5 - 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamıĢ taĢınmazlarda) 

taĢınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölevesinde gösterilmesi halinde 

%40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, 

aĢan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanması (Ekspertizde belirlenen m2 birim 

bedelinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden def’aten tahsil edilmesi,  

6 - 1756 ada 2 parselin Maliye Hazinesine ait 1969/23746 hissesinin satın alımı sırasında 

çıkan 20.000,00-TL bedel farkının sözleĢme öncesi yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, 

Kayıt ve Ģartlarıyla kat karĢılığı inĢaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

TaĢınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak 

muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değiĢiklik olması durumunda vergi, resim, 

harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluĢlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici 

tarafından karĢılanacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edecek istekliler; 

1 - Ġhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte FevzipaĢa Bulvarı No:4 Konak/ĠZMĠR 

adresinde bulunan Ġzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 

oluĢturulacak Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - SözleĢme, Ģartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde FevzipaĢa Bulvarı No: 4 

Konak/ĠZMĠR adresinde bulunan Ġzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 

250,00 TL karĢılığında temin edilebilir.  

3 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 24.07.2018 tarih ve saat 

14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir: 

Ġç zarfı ve Ģartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir: 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 
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b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 25 Haziran 2018 – Sayı : 30459 

 

(Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt yüklenici 

kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere 

iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter 

onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.2. ve sözleĢmenin 10.5 maddesinde öngörülen 

sürelerde Ġdareye teslim edilir.) 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:6), 

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama 

gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

DıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç 24.07.2018 tarih ve 

saat 14:00’e kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 

damga vergisi vs.) sözleĢmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

Ġdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

Ġlan olunur. 5378/1-1 
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LĠNYĠT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından: 

Linyit Kömürü alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No  : 2018/304685 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TAġKÖPRÜ YOLU 18. KM. BÜK KÖYÜ MEVKĠĠ / 

KASTAMONU 

b) Telefon - Faks Numarası : 366 2427311 - 366 2427333 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa): 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2018 yılı kampanya döneminde kullanılmak 

üzere toplam 17.000 (Onyedibin) ton linyit kömürü 

alımı. 
 

Tane Boyutu Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

10-18 mm 4200 - 4400   4.000 

10-18 mm 5200 - 5400 13.000 

TOPLAM 17.000 
 

b) Teslim Yeri(leri)  : Kastamonu ġeker Fabrikası kömür stok sahasında araç 

üzerinde. 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri :  AĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

Aylar Günler 

4200-4400 

kCal/Kg (Ton) 

5200-5400 

kCal/Kg (Ton) 

Ağustos 2018 15-30 1000 1000 

Eylül 2018 01-15 - 2000 

Eylül 2018 16-30 1000 2000 

Ekim 2018 01-15 1000 2000 

Ekim 2018 16-31 - 2000 

Kasım 2018 01-15 1000 2000 

Kasım 2018 16-30 - 1000 

Aralık 2018 01-15 - 1000 

Toplam 4000 13000 
 

b) Teslim Yeri(leri)  : Kastamonu ġeker Fabrikası kömür stok sahasında araç 

üzerinde. 

c) Teslim Tarihi/Tarihleri : AĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : KASTAMONU ġEKER FABRĠKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi - Saati  : 05.07.2018, 14:00 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ġdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Ġdari ġartnamenin 7.3 ve 7.4.ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya 

da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2 - Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 
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4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 

Ġsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya 

davet tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

4.4.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: ĠĢ Bitirme Belgesi (KĠK.027.0/M) 

Ġsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iĢ deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iĢ deneyim tutarından fazla olması ve asgari iĢ deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması Ģartıyla 

iĢ deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karĢılanabilir. Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

ĠĢ deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 

durumunda, isteklinin iĢ deneyimini gösteren belge tutarının asgari iĢ deneyim tutarına eĢit olduğu 

kabul edilir. ĠĢ ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iĢ 

deneyimini gösteren belge tutarının asgari iĢ deneyim tutarının hissesi oranına eĢit olduğu kabul 

edilir ve pilot ortağın asgari iĢ deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan 

her birinin iĢ deneyim tutarından fazla olması koĢulu aranmaz. Asgari iĢ deneyim tutarının kalan 

kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karĢılanması zorunludur. 

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiĢ ve teklif 

ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak 

iĢletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmıĢ olduğu sözleĢme 

veya protokolü 

b) Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir. 

Ġstekliler; 

- teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini, 

- kömür üretim sahasının haricinde, sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini, 

- Ġthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük 

iĢlemleri tamamlandıktan sonra ―Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı 

Yakıtların Ġthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/7)‖ göre beyan edilen il 

sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen 

Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir. 

SözleĢme sonrası mücbir sebepler dıĢında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dıĢında 

oluĢturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir. 

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa; stok sahasının 

kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi, stok sahası olarak kömür iĢletmesi 

veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa iĢletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak 

protokol veya sözleĢmeyi sunması gerekir. 

Ġdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre 

ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. Ġdare, istekliye üretim sahalarında inceleme 

yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. Ġstekli de yerinde inceleme sırasında 

bulunacak kiĢinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı 

tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir. 
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Yerinde inceleme iĢlemleri tutanak altına alınacaktır. Ġsteklinin ya da vekilinin 

bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri 

halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir. 

Ġsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kiĢinin kimliğini idareye yazının 

fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri 

durumunda veya inceleme için bildirilen kiĢinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif 

edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili tarafından 

imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satıĢı 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde 

görülebilir ve 200,00 (Ġkiyüz TL) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine vereceklerdir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder) 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

11.1. Ġhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı 

bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu Ģekilde verilmeyen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14000 ton ise teklif 

miktarı 14000 ton olacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır. 

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

14 - Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

16 - ĠĢ bu Ģartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5500/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 24. 

Maddesi ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak aĢağıda belirtilen Ģartlara göre 

―Doçent‖ alınacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri 

Ġlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmiĢini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalıĢma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak 

Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen teslim 

etmeleri gerekmektedir.  

* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmeliğin madde 8’deki Ģartları taĢıyor olmak. (Ġng.) 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 DöĢemealtı/ 

ANTALYA adresine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

baĢvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için baĢvuru yapılacaktır. 

 

Birim 

Bölüm/ 

Program Unvan Kadro Özel KoĢullar 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü 

Doç. 1 

- Doçentlik unvanını Bilgisayar 

Bilimleri ve Mühendisliği dalında 

almıĢ olmak. 

- Biyoenformatik ve hesapsal biyoloji 

alanlarında araĢtırmalar yapmıĢ 

olmak. 

Güzel Sanatlar 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü  
Doç.  1 

- Mimarlık tarihi ve veya Klasik 

Arkeoloji alanında doktoralı olmak. 

Ġlan olunur. 5524/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine ―2547 Sayılı Kanun‖ ve ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖ ile ―Ġstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri‖nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde 

çalıĢtırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup baĢvuruların Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

 

Kod Birim 

Bölüm/ 

Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

1 
Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 

Sosyal Hizmet/ 

Sosyal Hizmet 
Profesör 1 

Sosyal Hizmet, Sosyal 

Politika, Sosyal Refah ve 

Sosyoloji alanlarından 

birinde yüksek lisans veya 

doktora yapmıĢ olmak. 

2 Edebiyat Fakültesi Psikoloji/Psikoloji Profesör 1 

GeliĢim Psikolojisi ve 

Duygusal-Sosyal GeliĢim 

konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

3 Edebiyat Fakültesi Felsefe/Felsefe Profesör 1 

Mantık, Matematik 

Felsefesi ve Ontoloji 

konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

4 Edebiyat Fakültesi Felsefe/Felsefe Doçent 1 

ÇağdaĢ Fransız Felsefesi, 

20. Yüzyıl Ontoloji ve 

Fenomonoloji konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 

Ġlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 5501/1-1 

—— • —— 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi’ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve 

Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği 

hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve 

Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmak kaydıyla Doktor Öğretim 

Üyesi alınacaktır.  Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

15 (onbeĢ) gün içerisinde yapılması gerekmektedir. BaĢvurular için gerekli belgeler ve adaylarda 

aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıĢtır. 

BaĢvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvurular için Ġlgili Fakülte 

Dekanlıkları. 

 

Sıra 

No Fakülte Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Nitelik 

1 
Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 
ĠĢletme  

Sayısal 

Yöntemler 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Sayısal Yöntemler 

alanında doktora 

yapmıĢ olmak.  

 5489/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun Ġlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora 
çalıĢmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile 
Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları 
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

Ġlk BaĢvuru Tarihi : 25.06.2018 
Son BaĢvuru Tarihi : 09.07.2018 
 

BĠRĠM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ġARTLAR 

ĠĢletme ve 
Yönetim 
Bilimleri 
Fakültesi 

Sigortacılık ve 
Sosyal Güvenlik 

Bölümü 
Prof. Dr. 1 

Ekonomi Lisans mezunu olmak, 
Maliye alanında Doktora yapmıĢ 
olmak. Maliye ve Vergi alanında 
yayın ve çalıĢmaları olmak. 

Duyurulur. 5371/1-1 
—— • —— 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 
MUHATABI : Ali ÖZDEMĠR  
ADRESĠ : Bilinmiyor.  
Çukurambar Mahallesi, Ġmarın 27564 ada 2 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile 

ilgili Belediye Encümenince alınan 12.01.2017 gün ve 147 sayılı karar ile 16.058,77 (On Altı Bin 
Elli Sekiz Lira YetmiĢ Yedi KuruĢ) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmıĢ, bahse 
konu kararlar tebliğ edilmek adresine gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve 
tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği 
mümkün olamamıĢtır.  

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili 
maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.  

 5349/1/1-1 
————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 
MUHATABI : Ali Ertuğrul-UncaĢ Emlakçılık Turizm ĠnĢaat Taah. ve Tic. Ltd. ġti. 
ADRESĠ : Bilinmiyor. 
Ġmarın 35 ada 3 parselinde bulunan yapı nedeniyle adınıza Belediye Encümenince 

02/01/2018 gün ve 47.13 karar numarası ile 24.566,70 TL tutarında para cezası ve yapım kararı 
hüküm altına alınmıĢ, ancak bahse konu karar adresinize tebliğ edilmek istenilmiĢ ise de mevcut 
adreste böyle birinin olmadığı anlaĢıldığından anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün 
olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili 
maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

 5349/2/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/01/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 11/04/2018 tarih ve 626 sayılı kararı ile tadilen onanan 
―Etimesgut Ġlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46164 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli 
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği" 25/06/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5553/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Aksaray Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


