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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü program-

ları ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı
faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları 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) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu kat-

sayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun, toplam AKTS kredisine bölünmesi
yolu ile bulunacak değeri,

b) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) Akademik Danışman: Tez danışmanı/proje danışmanı atanıncaya kadar, enstitü ana-

bilim dalı başkanı veya program başkanı tarafından yürütülen danışmanlığı,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
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d) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-
fından ALES’e eşdeğer (GMAT ve GRA ve benzeri) sayılan sınavları,

e) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye
karşı sorumlu olan anabilim dalını,

f) Bütünleşik Program: En az sekiz yarıyıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören
başarılı öğrencilerin başvurduğu lisansüstü programı,

g) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-
titüyü/enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan
enstitü anabilim ve enstitü anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gös-
terilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

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

i) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
j) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
k) Program Başkanlığı: Herhangi bir anabilim dalına bağlı olmayan programların baş-

kanlığını,
l) Rektörlük: Biruni Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez danışmanı: Tez çalışmasında bilimsel danışmanlık yapan öğretim elemanını,
o) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ö) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarıdır.
(2) Enstitüler uzaktan lisansüstü öğretim programları açabilir. Uzaktan öğretime ilişkin

hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
(3) Enstitülerdeki programlarda lisans derecesi mezuniyeti ile doktora yapılması konu-

sunda Senato kararları uygulanır.
(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere iki

bölümden oluşur. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu aday-
lar içindir. Yurt dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylar ve
yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar içindir. Her iki kontenjan türü için yatay geçiş
kontenjanı ayrılabilir.

(5) Kontenjanlar, programlara göre anabilim dalı ve program başkanlıklarının görüşü
alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla tespit edilir.

İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programlar, lisansüstü programlara başvuru

koşulları, öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretime başlama yeter sayısı, başvuru ve kayıt tarihleri,
sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
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yönetim kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir
ay önce Senatoda görüşülür ve enstitü tarafından ilan edilir. İlanda yabancı uyruklu öğrenci ve
yatay geçiş kontenjanları ayrı ayrı belirtilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversite tarafından ilan edilen
başvuru evrakları ile enstitüye yapılır.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeyle başvuranların ka-
yıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıranların kayıtları ve mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenciye herhangi bir belge iade edilmez. Bu kişiler hakkında kanuni iş-
lemler başlatılır.

(4) Enstitüye yapılmayan başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvurular de-
ğerlendirmeye alınmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının

lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul
edilen bir üniversitenin lisans veya yüksek lisans programı diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak öğrencilerin Türkçe dil yeterlilikleri
için üniversitelerin dil merkezleri veya Senato tarafından oluşturulan bir jüri tarafından yapılan
sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanların TÖMER ya da üniversitelerin ya-
bancı dil merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil kurslarına katılmaları ve başarılı olmaları
zorunludur. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede
tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, Türkçe sınavından muaf tutulur.

(4) Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu
öğrencilerden Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin; ana
dilleri dışında YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sı-
navdan YDS karşılığı notu en az 55 olmak üzere başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil
puanına sahip olma şartı aranır.

(6) İngilizce düzeyleri yeterli bulunmayan öğrencilere İngilizce dil hazırlık programında
öğrenim görmeleri için bir yıl ek süre verilir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(7) Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu öğ-
rencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve bunların tarihlerine
ilişkin düzenlemeler getirebilir.

Kabul/kayıt
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara başvuruda; yüzlük sisteme çevrilmiş olarak

ALES veya ALES’e eşdeğer sınav notu, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri prog-
ramlarında temel tıp notu, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, program koşul-
larına göre yabancı dil puanı, yazılı sınav ve/veya mülâkat notu Senatonun kabul ettiği oran-
larda toplanır. Hesaplanan giriş notu ile öğrenci kabul edilir.

(2) Giriş koşullarındaki not/puan oranları bu Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan
az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla değiştirilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav
notu istenmeyebilir. İstenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrenci kabulündeki sınav ve mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim dalı/program
başkanı olmak üzere, anabilim dalının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek
üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim
dalı/program başkanıdır. Sınav/mülâkatta adayın alanı ile ilgili temel bilgisi değerlendirilir. Sı-
nava girmeyen adaylar başarısız sayılır.
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(5) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar enstitü yönetim ku-
rulunca kesinleştirilir ve ilân edilir.

(6) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde
kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değer-
lendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Yedek aday sayısı ilan edilen kontenjanların en fazla
%50’si kadar belirlenebilir.

(7) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı aday sayısının yetersiz olması halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile o ya-
rıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir.

Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarına bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı ta-
mamlamış başarılı öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edi-
lirler. Başvuran öğrenciler genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Üniversitede bir yüksek lisans programına, doktora veya bütünleşik doktora prog-
ramına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora veya bütünleşik dok-
tora programına geçiş yapabilirler.

(3) Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:
a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın yatay geçiş yapmak istediği programla isminin

aynı olması veya programın içeriğinin anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi.
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu genel ağırlıklı

not ortalamasının yüksek lisans programı için 100 üzerinden en az 65, doktora programı için
100 üzerinden en az 75 olması.

(4) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, yatay geçiş yapacakları programın başvuru
ve kabul koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin
kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-
yacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile ensti-
tülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için mali yükümlülüklerini yerine ge-

tirmeleri gerekir.
b) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler; eğitim ve öğretim etkinliklerine ka-

tılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak derse devam, sınav, disiplin
ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

c) Özel öğrencilerin lisansüstü programlarda öğrencilik hakkı kazanmaları durumunda
özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslere muafiyet uygulanır. Öğrencinin ders mua-
fiyetleri anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

ç) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.
d) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda al-

dıkları dersleri, ders içeriklerini ve notlarını gösteren belge verilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans veya yüksek lisans derecesini, baş-

vurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda ya da başka yükseköğretim
kurumunda almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli diğer koşulları sağlayanlar
için eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen
programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülen öğrencilere, derse kayıt, de-
vam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda
öğrencinin ders aldığı lisansüstü programa ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu kararı ile
Senato tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları
koşuluyla, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile bilimsel hazırlık derslerine ek olarak uygun görülen lisansüstü program dersleri de verile-
bilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programda öngö-
rülen derslerin yerine geçmez.

(5) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm ders-
lerden başarılı olmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin trans-
kriptinde gösterilir. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda
geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bu süre dönem
izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenci-
lerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yurt dışı eğitim
MADDE 12 – (1) Öğrenciler için masrafları öğrenciye ait olmak üzere yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim ya da uygulama imkânları, enstitünün ortak eğitim yürüttüğü veya
öğrencinin kişisel girişimleri ile bağlantı sağladığı yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.
Bu eğitim veya uygulamaların öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak
değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ilgili anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(2) Yurt dışında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır
ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır.

(3) Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği ilgili yükseköğretim kurumundan
gönderilecek belgelere göre anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır.

Uzaktan eğitim
MADDE 13 – (1) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğ-
retim programları açılabilir.

(2) Öğrencilerin resmi kayıtları, başarı durumları ve diğer bilgileri yüz yüze programları
takip eden öğrencilerde olduğu gibi enstitü tarafından tutulur.

(3) Uzaktan eğitim için gereken İnternet bağlantıları ve sunucu sistemleri teknik altya-
pısı, ders sunumu için gereken yazılım desteği Bilgi İşlem Direktörlüğünce sağlanır.
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(4) Öğrencinin ders materyaline, sınavlara giriş yapıp yapmadığı, ödev ve diğer etkin-
liklere katılıp katılmadığı, etkinliklerin tarih ve süreleri ilgili dersi veren öğretim üyesi tara-
fından izlenir ve kaydedilir.

(5) Uzaktan eğitim ile lisansüstü program ücreti yüz yüze lisansüstü programlarında
alınan program ücretini geçemez. Enstitü öğrenci destek hizmetleri için öğrenciden ek ücret
talep edilebilir.

Ders saydırma
MADDE 14 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt

dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler danışmanın uygun
görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt
yaptırdığı programa transfer edilebilir. Not ortalaması belirlenirken, öğrencinin transfer edilen
derslerinin başarı notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başardığı lisansüstü ders-
lerin başarı notlarına katılır.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bulunan derslere eşdeğer bu-
lunanlar olduğu gibi; eşdeğer olmayan dersler ise seçmeli ders olarak adı ve kredisi ile birlikte
öğrencinin transkriptine işlenir. Bu şekilde transfer edilecek toplam kredi, programın gerektir-
diği toplam kredinin üçte birini geçemez.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler
doktora programına transfer edilemez.

Ders seçme ve derse kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bu derslerin kredileri, yarıyılları ve sorumlu öğretim elemanları ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra
uygulanır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler
yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

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

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıt yaptırdıkları derslerin
dışında danışmanın onayı ile ek ders alabilir veya ders bırakabilirler. Ancak, yapılacak ders bı-
rakma işlemi sonucunda o derse kayıtlı öğrenci sayısının Senatonun belirlediği yeterli sayının
altına düşmesi durumunda o ders için bırakma işlemi yapılmaz.

Derslere devam
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları tüm ders, uygulama, laboratuvar çalış-

maları ve bunların gerektirdiği veya ilgili dersten sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, ilk kez
aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin
en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama ve laboratuvar çalışmasının
en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık süresinin aşılması durumunda öğrenci
dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz ve FD notu verilir.

(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar
edileceği zaman yeniden devam şartı aranmaz. Devam koşulu daha önce sağlanan uygulamalı
derslerin tekrar edilmesi durumunda ise devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili yönetim ku-
rulunca karara bağlanır. Başarı notu hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en son harf
notu geçerlidir.
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(3) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda heyet ra-
porları enstitü yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir. Öğrencinin ra-
porlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders saatinin yarısını
aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince derslere devam
edemezler ve sınavlara giremezler.

(4) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında dersler pazartesi-cumartesi günleri ara-
sında yapılır. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senato belirli programlarda pazar günleri
de ders yapılmasına karar verebilir. Yarıyıl ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları pazar günleri
de yapılabilir.

(5) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları
veya enstitü organları tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere
uymak zorundadır.

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Final/yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav dö-

neminde ve tarihlerde yapılır.
(2) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde ara sınav yapılabilir. Öğretim üyelerinin yarıyıl süresince dersin

özelliğine göre öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar ve benzeri çalışmalar da ara
sınav yerine sayılabilir.

b) Final/yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin final/yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı
yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte
o dersin sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını ka-
zanıp mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ve/veya final/yarıyıl sonu sınavında başarısız
duruma düşen öğrenciler girerler. Ayrıca yarıyıl/yılsonunda yükseklisans programları için CC
ve CB, doktora programları için CB notuyla başarılı olan öğrenciler de not yükseltmek amacı
ile bu sınava başvurabilirler. Başarı notunu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir. Harf
notunu yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrencilerin akademik takvimde ilan edilen sü-
rede Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınavına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen
öğrencilere verilen sınav hakkıdır. Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için gerekli bel-
gelerle birlikte (sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle
mahallin mülki amirinden alınacak belge, ve benzeri ) durumunu açıklayan bir dilekçe ile beş
iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmesi gerekir. Mazereti kabul edilen öğrenciye, enstitü yö-
netim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye yeni bir
mazeret sınavı hakkı verilmez.

(3) Bir dersin sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki oranı ile sınavların de-
ğerlendirme esasları ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 18 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itiraz, notun ilanını

izleyen beş iş günü içinde ilgili enstitüye yapılır. Bu itiraz enstitü müdürlüğü tarafından ders
sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu, değerlendirmede bir hata görürse gerekli düzeltmeyi ya-
parak, sonucu en geç iki iş günü içinde enstitüye ve öğrenciye bildirir.

(2) Sınav sonuçlarına itirazın devam etmesi durumunda enstitü müdürü, en az biri sınavı
yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, itirazları üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu, beş iş günü içinde öğrenciye
duyurulur.
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Ders geçme/başarı notu

MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, öğ-
rencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve final/yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Final/yarıyıl sonu
sınavı notunun başarı notuna etkisi % 60’tır. Bu oranların hesabında küsuratlar aynen korunur,
ancak başarı puanının hesabında küsuratlı sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(2) Ders geçme notu yüksek lisansta 65, doktorada ise 75’tir.
(3) İlgili dersin sorumlu öğretim üyesi öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen

yedi gün içinde ilân eder.
(4) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, harf notları, katsayıları ve anlamları aşa-

ğıda belirtilmiştir.

(5) Yüksek lisans programlarından mezuniyet için AGNO’nun 4,00 üzerinden en az

2,00; doktora programından mezuniyet için en az 2,50 olması gerekir. Mezuniyet durumunda

olup, tüm dersleri başarı ile veren ancak kayıtlı olduğu lisansüstü programdan mezuniyet koşulu

olan asgari AGNO’yu sağlayamayan veya AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrencilere bir ke-

reye mahsus olmak üzere en fazla iki dersten, ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilebilir. En son sınavdan alınan not geçerlidir.

Ders tekrarı

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını ye-

rine getirerek dersi tekrarlamak zorundadır.

(2) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, aynı ders tekrar alınır. Ancak danışmanın

uygun bulması halinde seçmeli ders havuzunda yer alan ve aynı ya da daha fazla AKTS kredi-

sine sahip olan başka bir ders de seçilebilir.

(3) Başarısız olunan zorunlu dersler ilk açıldığı dönemde alınır. Tekrar edilecek zorunlu

derslerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, öğrenciler danışman

ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan diğer

ders veya dersler alırlar.
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Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesiyle yenilenir.
(2) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen

süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülük-
lerini yerine getirerek kaydını yeniler.

(3) Belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti nedeniyle kayıt yenileme tarihini geçiren
öğrenciler geç kayıt ücreti öderler.

(4) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o
yarıyıl için eğitimlerine devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Kayıt yenilemesi yapılmayan yarıyıl da öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt dondurma/izinler
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek

zorunda olan veya öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar
elde eden öğrenciye, danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurulmasına karar
verilebilir. Ancak bu süre yükseköğretim kurulunun belirlediği azami eğitim süresine dahil edilir.

a) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla
ilgili mazeretler.

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-
racak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Eşinin veya birinci dereceden yakınının hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi.
d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-

ması suretiyle askere alınması.
e) Öğrencinin tutukluluk hali.
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

meliğine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını ge-
rektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi bu nedenin do-

ğuşundan itibaren en geç iki hafta içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır.
(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.
(4) Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için o yarı-

yılda da izin başlatılabilir.
(5) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(6) Öğrenciler izin süreleri sonunda ya da süresi bitmeden önce normal kayıt döneminde

kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt

dışında geçirdikleri süreler izin değildir, eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(8) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve

4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğ-
renciye verilen ücretsiz izin ve askerlikte geçen süreler azami eğitim - öğretim süresine ekle-
nir.

30 Ekim 2018 – Sayı : 30580                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Akademik danışmanlık
MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin akademik danışmanları kesin

kaydı takip eden bir hafta içinde belirlenir. Akademik danışmanlık, ilgili anabilim dalı başkanı
veya görevlendireceği en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı tarafından yürütülür.
Akademik danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine kat-
kıda bulunacak şekilde ders seçimlerine öğrenci ile birlikte karar verir, öğrenciyi değişim prog-
ramları ve eğitim ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri ve benzeri konularda bilgi-
lendirir ve yönlendirir.

(2) Akademik danışmanın görevi tez danışmanının atanması ile sona erer.
İlişik kesme
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca ilişik-

leri kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile başvurması.
b) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış ol-

ması.
c) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin yatay geçiş yolu ile ay-

rılması.
ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu programı belirtilen süre içinde tamamlamaması.
Ücretlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrenim ücretleri yarıyıl başlarında akademik takvimde belirtilen

tarihlerde ödenir.
(2) Lisansüstü eğitimleri boyunca öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen

mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Burslu olanlar dışında, süresi içinde
öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğrencilik hak-
larından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bilimsel hazırlık programına kabul
edilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de öğrenim ücret-
lerini ilgili programda kayıtlı diğer öğrenciler gibi öderler.

(4) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle kaydını
donduran/izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin bu süreler içerisindeki mali yükümlülükleri
devam eder.

(5) Program süresinin aşılması durumunda öğrenci kayıt yenilemede, eğitim – öğreti-
mini uzattığı her dönem için Mütevelli Heyetin o yıl için ilan ettiği ders ve/veya tez ücretini
ödemekle yükümlüdür.

(6) Tez savunma sınavında düzeltme kararı verilen öğrenciler Mütevelli Heyetin o yıl
için ilan ettiği tez ücretinin dörtte birini ödemekle yükümlüdür.

(7) İlişik kesilmesi durumunda öğrenciler;
a) Paket programlarda, programa yeni kabul edilmiş olan öğrenci, ilk akademik yarı-

yılda eğitim öğretim dönemi başlamadan önce kaydının silinmesini talep etmesi durumunda
eğitim-öğretim ücretinin 1/3’ünü ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

b) Paket programlarda, kayıtlı bir öğrencinin kaydının silinmesini talep etmesi duru-
munda, ilgili programın eğitim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemi ger-
çekleştirebilir.

c) Yıllık ödeme alınan programlarda, programa yeni kabul edilmiş olan öğrenci, ilk
akademik yarıyılda eğitim öğretim dönemi başlamadan önce kaydının silinmesini talep etmesi
durumunda yıllık ücretin 1/3’ünü ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

ç) Yıllık ödeme alınan programlarda, kayıtlı bir öğrencinin kaydının silinmesini talep
etmesi durumunda, ilgili programın yıllık ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme
işlemi gerçekleştirebilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programları lisans diplomasına sahip öğrenciler için

açılır. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak yürütülür. Tezli yüksek lisans programları
bütünleşik olarak da yapılabilir. Bütünleşik yüksek lisans programları lisans düzeyinde öğrenim
gören başarılı öğrenciler içindir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

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

Kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-
ramı 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.
Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için
kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden, ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçebilir.

(3) Tez dönemindeki öğrenciler tez süresince her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak
zorundadır.

Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki

koşullar aranır:
a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Sena-

toda uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde veya Üniversitelerarası Kurul tara-

fından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puana sahip olmak.
c) Eğitim dili İngilizce olan veya enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi,

enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuru şartlarında YDS zorunluluğu getirilen programlarda
YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan Senatonun
belirleyeceği bir puana sahip olmak.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların yazılı sınav/mülakat değerlendir-
mesinde 100 puan üzerinden en az 50 puan koşulunu sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler.
Başarılı adayların sıralaması genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği ha-
linde mülakat/yetenek değerlendirme notu dikkate alınır.

(3) Bütünleşik programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Üniversitenin lisans programlarında en az ilk dört yarıyılını tamamlamış olmak.
b) Programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin genel not ortalaması en

az 3,00 olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.
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(4) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile birinci fıkranın (b) bendindeki
kriterler açılan programa özgü olarak yükseltilebilir.

(5) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve tezli yüksek
lisans başvuru koşullarını sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları ya-
pılır.

Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dördüncü yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı ko-
şullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre bu Yönetmelikte
belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

(4) Yüksek lisans programında öğrenciler mezuniyet için gerekli olan yükümlülüklerini
tamamlamaları şartıyla dört yarıyıldan önce mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitünün ilgili anabilim dalı baş-

kanlığı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar kendi Üniversite kadrosunda bu-
lunan, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini
tez danışmanı olarak önerir. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danış-
man öğretim üyesi Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim ku-
rulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az
doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tez danışmanı değişebilir.

(5) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı
başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hak-
kında karar verilir.

(6) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği
talebinde bulunabilirler.

(7) Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü yönetim ku-
rulunca değiştirilebilir.

Tez konusu önerisi
MADDE 32 – (1) Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar enstitüye bildirir. Tez önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda
değerlendirildikten sonra anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim ku-
rulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrenciye, mazereti enstitü
yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile bir yarıyıl daha ek süre verilir. Bu süre azami
öğrenim süresine dâhildir.
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Tez savunma sınavı jürisi
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri, danış-

manın talebi üzerine enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi üniver-
sitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(2) İkinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde jüri aynı koşullarda beş
asıl, iki yedek üyeden oluşur.

Tez savunma sınavı
MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci enstitü yazım kılavuzuna göre

tezini yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezini tamamlayan ve/veya daha önce savunma sınavına girmiş dü-

zeltme kararı verilen tezini tamamlayan öğrenci, savunma öncesi tezini ve tezinin CD halindeki
bir kopyasını danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ya-
zılı olarak tez ve CD ile birlikte enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal
yazılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(3) İntihal raporu uygun olan öğrenci, tezin istenen sayıda ciltsiz biçimde çoğaltılmış
nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı/bilim dalı/prog-
ram başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sü-
resi kırk beş dakikadan az olamaz.

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile savunma sınavı yapıl-
maz. İlan edilen günde yapılamayan savunma sınavı bir tutanakla tespit edilir ve enstitüye bil-
dirilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak ikinci bir toplantı günü belirlenir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitünün ilgili anabilim dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltmelerini yaptığı tezi, en geç

üç ay içinde aynı jüri önünde, anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarihte, yeniden
savunur. Savunma sonunda tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans
programının ders/kredi yükü, proje yazımı ve benzeri mezuniyet için gerekli şartları yerine ge-
tirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 35 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin önerileriyle son

haline getirilmiş tezin danışmanı tarafından onaylanmış, ciltlenmiş en az üç kopyasını bir CD
ile birlikte savunma sınav tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.
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(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir.

(3) İstenen tüm koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(4) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış, tez sınavında başarılı olmuş ve
Senatonun mezuniyet için belirlediği tüm koşulları sağlamış öğrenciye, kayıtlı olduğu enstitü
anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adının yer aldığı
tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili

uzmanlaşma alanına özgü kapsamlı bilgi ile donatmak ve bilgiyi uygulamada kullanabilme ye-
teneğini kazandırmaktır.

Kapsam
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden ve 60 AKTS’den az ol-

mamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı
yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor
vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü eğitimi olarak da
yürütülebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yeterlik sınavı uygulanabilir.

Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatoda uygun görülen
bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir.
Ancak ilgili anabilim dalı/program başkanlığı istediği takdirde ALES şartı getirilebilir. ALES
puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato
tarafından belirlenir.

(3) İlgili anabilim dalı/program başkanlığı istediği takdirde mülakat şartı getirebilir.
Mülakat puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Eğitim dili İngilizce olan veya enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi,
enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuru şartlarında YDS zorunluluğu getirilen programlarda
YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan Senatonun
belirleyeceği bir puana sahip olunması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında
önceliğin belirlenmesinde sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans
dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.
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Süre
MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarı-
yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.

Proje danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar bir proje danışmanı atanır.
(2) Akademik danışman proje danışmanlığını da yürütebilir.
Diploma
MADDE 41 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye diğer ko-

şulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-
lanmış adının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması ve derecesi verilir. Mezuniyet tarihi,
koşulların yerine getirilmesi ve yeterli kredinin alınmış olunması, dönem projesinin danışman
tarafından başarılı bulunarak öğrencinin bilgi sistemine işlendiği tarihtir.

Tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, başvurduğu

tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli
yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel ve-

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

(2) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için;
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile
en az 240 AKTS’den, en az yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışma-
sından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için, en az kırk iki kredilik on dört
ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS’den oluşur.

(3) Öğrenci derslerini danışmanının onayı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçebilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle
kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilirler.

(4) Doktora programı öğrencileri daha önce aynı dersi almamış olmaları koşuluyla yük-
sek lisans derslerinden de ders seçebilirler. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine
sayılmaz.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve esasları Yükseköğretim Kurulu tara-
fından belirlenen esaslara göre yürütülür.
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Başvuru ve kabul koşulları
MADDE 44 – (1) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek

lisans derecesine sahip sayılır.
(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri gibi hazırlık sınıfları hariç en az

on yarıyıl süreli lisans diplomasına sahip olmak.
c) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uz-

manlık yetkisine sahip olmak.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmak.

d) Lisans derecesiyle de doktora programlarına başvurulabilir. Lisans derecesiyle dok-
tora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3
veya eşdeğer bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak.

e) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar
Senato kararı ile yükseltilebilir.

f) Doktora programına kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile kabul yanında, yüksek lisans derecesiyle baş-
vuranlar yüksek lisans not ortalaması ile de değerlendirilebilir. Değerlendirmeye ilişkin hususlar
Senato tarafından belirlenir.

g) Doktora programına başvuruda adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Doktora
programının özelliğine göre bu puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.

ğ) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi me-
zunlarının, lisans diplomasına ve 50 puan ve üzerinde olmak koşuluyla Senato kararıyla belir-
lenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak üzere Senato kararıyla belirlenecek ALES puanına; tıp fakültesi mezunu olmayanların
ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans dere-
cesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile
belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Eğitimi
Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik
tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonu-
cunda elde edilir. Temel tıp puanının ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato ta-
rafından belirlenir.

h) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı, temel tıp puanı veya
ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değer-
lendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin
hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden
doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ens-
titü kurulu tarafından belirlenir. Ancak adayların anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
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yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana ya da programının özelliğine göre
Senato kararı ile belirlenen puana sahip olmaları gerekir.

ı) Üniversite asgari koşulların sağlanması şartıyla yalnız temel tıp puanı veya ALES
puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

i) Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin
şart koşulduğuna anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun olumlu görüşü ve Se-
natonun onayı ile karar verilir.

j) Akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi sona erene kadar mezun ola-
bilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye teslim etmiş olan öğrenciler
de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön kabule ilişkin diğer usul ve esas-
lar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvuran adayların yazılı sınav/mülakat değerlendirmesinde
100 puan üzerinden en az 60 puan koşulunu sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı
adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel
başarı puanının eşitliği halinde adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

Bütünleşik doktora başvurusu
MADDE 45 – (1) Üniversitenin hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıl süreli eğitim ve

öğretim veren fakültelerinin öğrencilerinden bütünleşik doktora programına başvuracak aday-
larda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans programında hazırlık sınıfı hariç en az ilk dört yarıyılı tamamlamış olmak.
b) Programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin genel not ortalaması en

az 3,50 olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.
c) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak.
(2) Bütünleşik programda, başvuru yarıyılındaki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak

enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki
kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir.

(3) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve doktora
programı başvuru ve giriş koşullarını sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları
yapılır.

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler

için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup, azami tamamlama süresi
on iki yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi
on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı ya-
rıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili 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 ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı
olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları şartıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(5) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en az sekiz adet
dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili anabilim/bilim
dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla aynı anabilim
dalının mevcut yüksek lisans programına intibakları yapılır. Tez çalışması yürütebilmesi için
danışman atanır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci
kontenjanı aranmaz.

(6) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre doktora programı
süresine dâhil edilmez.

Tez danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Tez danışmanı, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ata-
nır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite içindeki öğretim
üyelerinden seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması du-
rumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından Üniver-
site kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve
veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki en az doktora dere-
cesine sahip öğretim üyeleri arasından atanabilir.

(4) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tez danışmanı değişebilir. Danışmanın üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili
anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam
durumu hakkında karar verilir.

(5) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği
talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü
yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavları, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı

tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından yürütülür.

(2) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(3) Doktora yeterlik komitesi üyelerinden biri komite başkanı olarak seçilir. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur.

(4) Doktora yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesince önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından kabul edilen en az ikisi başka Üniversiteden olmak üzere beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar
verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Doktora yeterlik sınavları Ocak-Haziran ve Eylül-Aralık dönemlerinde yapılır. Sınav

tarihleri, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az on beş gün önce
ilan edilir.
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(3) Doktora yeterlik sınavına kabul şartlarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yüksek
lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olanlar ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır.

(4) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenciler enstitüye dilekçe ile başvurur.
Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler ile yeterlik sınavına girmek isteyen
öğrencilerden başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir hafta önce enstitüde
ilan edilir ve Doktora Yeterlik Komitesine bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
için verilen süre bir saatten az, üç saatten fazla, sözlü sınav süresi bir saatten az, iki saatten
fazla olamaz. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav
jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkan-
lığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde yeterlik sınav sonuç tutanağı ile enstitüye
bildirilir.

(7) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sına-
vında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız
olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavını başaran bir öğrenci, derslerini bu Yönetmelikte öngörülen koşul-
larla tamamlamış olsa bile doktora yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin
çalışma alanıyla ilgili toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders veya
dersler almasını isteyebilir. Öğrenci ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin danışmanı ile biri enstitünün ilgili anabilim/bilim
dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin be-
lirlenmesinde; özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. İkinci danışman olması durumunda bu danışman dilerse oy hakkı ol-
madan komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik
yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi, gerekli gördüğü hallerde tez danışmanının ve/veya tez konu-
sunun değiştirilmesini salt çoğunlukla enstitü yönetim kuruluna önerebilir. Enstitü yönetim ku-
rulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

Tez önerisi ve savunması
MADDE 51 – (1) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem ge-

liştirme, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama özelliklerinden en az birini yerine getir-
mesi gerekir.

(2) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve önerdiği tez konusu enstitü ta-
rafından kabul edilen öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini
ve çalışma planını kapsayan tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu tez izleme komitesi üyelerine
dağıtır. Dağıtımdan en erken on beş gün sonra hazırladığı tez önerisini tez izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur.
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(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen öğ-
renci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.

(4) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme gerektiği durumlarda bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitünün ilgili anabilim
dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özel ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması,
komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(7) Tez izlemede, komite tarafından çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavı jürisi
MADDE 52 – (1) Doktora tez savunma sınavı jürisi, enstitünün ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
bulunan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş
asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığına enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez

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

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme raporu sunması gerekir.
(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini ve tezinin CD halindeki bir kopyasını

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve
CD’yi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Düzeltme verilen tezlerde de aynı yol iz-
lenir.

(4) İntihal raporu uygun olan öğrenci tezinin istenen sayıda çoğaltılmış nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ens-
titüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken bir hafta en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunması, tez çalışma-
sının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere
açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-
rından oluşur.
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(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan ya da jüriden çekilen asil
üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri top-
lanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. Enstitünün
ilgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde bir sınav günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir.
Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(10) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen ve tezi başarısız

bulunarak reddedilen öğrencilere talepleri halinde, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek li-
sans programı varsa kredili derslerde, proje ve benzeri şartlarda başarılı olması ve tezsiz yüksek
lisans programının diğer gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 54 – (1) Doktora programını başarı ile tamamlayan ve yönetmelikte belirtilen

yükümlülükler ile diğer koşulları da sağlayan öğrenciye kayıtlı olduğu programın Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması ve derecesi verilir.
Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez çalışması kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin önerileriyle son haline getirilmiş,
enstitü yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını tez
savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına sunar. Danışman yazım
kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve bir CD
kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir.
(4) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Üniversite Kütüphanesi tarafından istenen formu ve

Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez veri giriş formunu enstitüye teslim etmek zorun-
dadır.

(5) Yukarıda sayılan koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili enstitü kurulu
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren ge-

çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Uludağ Üniversitesinden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç-
ları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma biçimine ilişkin iş
ve işlemleri 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 (EUAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,
d) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde enerji bilimi

alanında nitelikli araştırmalar yapmak, yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, yüksek
katma değerli ürünlerin üretimine katkı sunmak, uygulamalı enerji bilimleri alanında disiplin-
lerarası nitelikli lisansüstü öğretimine destek sağlamak ve bunların toplum yararına dönüştü-
rülmesini ve akademi, sanayi ve kamu kurum/kuruluşları arasındaki işbirliğini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Enerji alanında ilgili enstitü ve/veya enstitüler bünyesinde gerçekleştirilmek üzere

uygulamalı disiplinlerarası lisansüstü öğretim faaliyetlerine yardımcı olmak.
b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek

Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma
sunmak.

c) Araştırmacılardaki motivasyonu artıracak, araştırma yapmaya imkân tanıyacak ve
güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak.

ç) Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek AR-GE faaliyetlerine yönelik araştırmaları
yapmak ve bunları sanayiye aktarmak.

d) Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini kar-
şılamak.
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e) Mevcut cihazların günün koşullarına göre gelişen talepleri karşılayacak şekilde ge-
liştirilmesini ve cihazların kalibrasyon, belgeleme ve akredite çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve sanayi ku-
ruluşlarındaki araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.

g) Enerji bilimi alanında çalışma yapmak isteyen başarılı öğrencilere özel sektör kuru-
luşlarından burs sağlamak.

ğ) Üniversitenin nitelikli proje yürütme potansiyelini artırmak.
h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikli araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme

faaliyetleri kapsamında yürütülecek projeler için gerekli test, analiz çalışmaları yapmak.
ı) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası

projelerde ihtiyaç duyulan test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.
i) Merkez bünyesinde ileri enerji teknolojileri konularında çalışma kümelerini oluştur-

mak ve teşvik ederek disiplinlerarası çalışmalara öncülük etmek.
j) İlgili ulusal ve uluslararası, merkez ve enstitüler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği

yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğitim
ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve elde edilen çıktıları paylaşmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezi yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisiyle, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli
gördüğünde yardımcılarını değiştirebilmek için Rektöre teklifte bulunabilir.

(3) Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim elemanları ya da idari personel arasından
bir kişi, Rektör tarafından sekreter olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından kıdemli olan müdürlüğe vekâlet eder.
Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyet-

lerini denetlemek.
ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denet-

lemek.
d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla işbirliği sürecini koordine etmek.
e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her altı ayda bir rapor hazırlamak ve Yönetim

Kuruluna sunmak.
f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına

sunmak.
g) Merkezin personel ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Ku-

rulunun görüş ve onayına sunmak.
ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma

ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.
h) Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla

Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıllığına atanırlar. Yönetim Kurulu Başkanlığını
Müdür yürütür. Müdürün yokluğunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, Müdürün görevlen-
direceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yürütülür.

(2) Ayrılma nedeniyle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak
üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısı ve Merkez sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ol-
maksızın katılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.
b) Altı ayda bir hazırlanan faaliyet raporunu gözden geçirmek, onaylamak ve Rektöre

sunmak.
c) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede veya sanayide bilimsel ve teknolojik

araştırma ve uygulamalar konusunda deneyimi olan ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en
az on en çok otuz kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür ve müdür
yardımcıları, Mühendislik Fakültesi Dekanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Fen Bilimleri
Enstitüsü Müdürü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Danışma Kurulunun doğal
üyeleridir.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu, yılda en az bir kere
toplanarak Merkez faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Merkez sekreteri, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.
(4) Danışma Kurulunun idari yetkisi bulunmamaktadır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez faaliyetleri ile ilgili görüş sunmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkez faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen gelişmeleri takip etmek ve yeni fi-

kirler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TUZ TERAPİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine 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: Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Da-

nışma Kurulunu,

b) Merkez: Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-

netim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Balneolojik (doğal iyileştirici) sağlık ürünlerinin üretilmesine yardımcı olmak.

b) Tuz Mağaralarının turizme kazandırılmasına yardımcı olmak.

c) Iğdır'da sıkça görülen solunum sistemi, cilt ve psikolojik hastalıkların tedavisine yar-

dımcı olmak.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini artır-

mak.
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d) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-

jeler üretilmesini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında

işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin

bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de

yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

f) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

g) Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesini sağla-

mak.

ğ) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuru-

luşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

b) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluştur-

mak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.

e) Belgeli eğitim programları düzenlemek.

f) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

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 ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulda alınan kararların uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve de-

netim görevini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını Rektöre önermek.

d) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini

sağlamak.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ekim 2018 – Sayı : 30580



e) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kara-
rından sonra Rektörlüğe bildirmek.

f) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi ver-
mek.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre
bilgi vermek.

ğ) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.
h) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak.
ı) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün, Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan
Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl
süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardım-
cıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya
süresinden önce görevlerine son verilebilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.
(4) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geç-

mesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür/Müdür yardımcısı görevlendirilir.
Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden
oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Üniversitenin Merkezin çalışma
alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir.
(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.
ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.
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d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit etmek.

e) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile konuyla ilgili bi-

limsel çalışmaları olan kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen en az beş,

en çok on beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin çalışmalarını değer-

lendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Gerek

görülmesi halinde Danışma Kuruluna, Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerinden faydala-

nılacağı düşünülen Üniversite dışından kamu ve özel kişi ve kuruluş temsilcileri de davet edi-

lebilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve

tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesiyle ilgili görüş bildirmek.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet,

ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu mad-
desinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Ortalama yükseltme sınavları,
1) Son sınıf öğrencileri 35 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki şartlara bağlı ola-

rak, mezuniyet için gereken bütün derslerden başarılı olmak kaydı ile ortalama yükseltme sı-
navlarına girebilirler.

2) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezince üniversiteye yerleştirilerek kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm
öğrenciler derslerden devam şartını yerine getirmiş olmak kaydıyla eğitim öğretim süresince
bir üst sınıfa geçmek için 31 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan genel not ortalaması
(GNO) şartını yerine getirmek amacıyla istedikleri derslerden ortalama yükseltme sınavlarına
girebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler IA alınan dersin tekrarında ders başına
ücret, sadece sınava girilmesi halinde ise (F, NP alınan dersler) ve not yükseltme kriterlerine
uygun olarak girecekleri ortalama yükseltme sınavlarına sınav ücreti öderler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçiçi 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası, 2018-2019 eğitim-öğretim
yılı başından itibaren; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Üniversiteye yerleştirilerek
kayıt olan öğrenciler ile birinci sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilere eğitim öğretimleri süre-
since uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2011 27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/12/2012 28493

2- 4/12/2015 29552

3- 8/8/2016 29795

4- 29/8/2016 29816

5- 2/11/2016 29876

6- 29/3/2017 30022

7- 14/7/2017 30124
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2001 tarihli ve 24572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“Genel Koordinatör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Koordinatörünü,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek öğrenci sayısı, burs ve

indirim kontenjanları ile ilgili Senato önerisini onaylar ve verilecek bursun veya indirimin şekil
ve miktarını tespit eder.”

“j) Rektör, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve Üniversi-
tenin tüzel kişiliğini temsil eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 6/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Genel Koordinatörün görevleri
MADDE 6/B - Genel Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda akademik ve idari

birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.
b) Üniversitenin yeniden yapılanmasını koordine etmek.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğretim elemanlarının atanma süreleri, profesörler ve doçentler için en çok beş yıl,

doktor öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları için en çok üç yıldır.”
“Öğretim elemanları, dekanın veya müdürün önerisi ve Rektörün onayı ve Mütevelli

Heyetinin kararı ile atanır.”
“Öğretim görevlileri aynı usul ile bir yıl için görevlendirilirler. Görev süreleri her de-

fasında bir yıl olmak üzere uzatılabilir.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji

Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,
b) Merkez birimleri: Farkındalık, tanıtım ve eğitim birimini (1. Modül), destek prog-

ramlarından yararlandırma birimini (2. Modül), Üniversite sanayi işbirliği birimini (3. Modül),
fikri, sınai mülkiyet hakları ve lisanslama birimini (4. Modül), şirketleşme ve girişimcilik bi-
rimini (5. Modül), Üniversite-şehir-bölge etkileşimi birimini (6. Modül),

c) Merkez (KTU-TTO): Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama
ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Ulusal projeler: Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen iç kaynaklı projeleri,
f) Uluslararası projeler: Dış kaynaklı projeleri,
g) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı, Üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması

ve ticarileştirilmesini sağlamak, Üniversite ve iş dünyası arasındaki işbirliği ve etkileşimi ar-
tırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge
ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ulusal ve ulus-
lararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrenciler ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya
yönelik hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi
ve ticarileştirilmesini sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini des-
teklemek, teşvik etmek, merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaş-
tırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde teknoloji transferi konusunda farkındalık oluşturmak, bu alan-

da tanıtımlar yapmak, Merkezin faaliyet alanlarında eğitimler vermek ya da organize etmek.
b) Üniversitedeki araştırmacılar ve ulaşılabilir sanayi kuruluşları hakkında envanter ça-

lışması yaparak eşleştirmeler için veri tabanı oluşturmak, bu verilere dayanarak sanayici-aka-
demisyen eşleştirmelerini yapmak, fon kaynakları doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliğinde
projeler organize etmek, akademisyen-sanayi ortaklığında Ar-Ge projeleri yürütülmesine destek
olmak, teşvik etmek, eşleştirmek, ortak Ar-Ge sözleşmelerinin yapılmasına aracılık etmek, bu
sözleşmelerin yürütülmesini gözetmek ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulmasına destek olmak ve devamında bu merkezler için
proje yapmak üzere akademisyen eşleştirmelerini sağlamak.

c) Paydaşlarına ulusal ve uluslararası fonları duyurmak, bunlar hakkında bilgi vermek,
fon kaynaklarına erişim, ortak bulma, proje oluşturma ve geliştirme, hazırlama, bütçeleme,
başvuru ve yürütülmesi hakkında destek olmak.

ç) Araştırmacılar tarafından ortaya konan fikri, sınai mülkiyet hakları konusunda far-
kındalık oluşturmak, tescil başvurusu konusunda teşvik etmek, ön araştırmalarını yapmak/yap-
tırmak, tescil sürecinde destek olmak, tescillenenlerin ticarileşme süreçlerine katkıda bulun-
mak.

d) Merkezin temel amaçları doğrultusunda Üniversite adına ortaklık, hizmet ve danış-
manlık sözleşmeleri yapmak ve yapılmasına aracılık etmek.
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e) Kurumda ve bölgede girişimcilik ve şirketleşme ekosisteminin yerleşmesine, geliş-
mesine katkıda bulunmak, öğrenci ve akademisyenlerin şirketleşme süreçlerine destek olmak,
teknokentler ile iletişim halinde bu süreçleri koordine etmek.

f) Üniversitenin enstitülerinde yürütülen lisansüstü araştırmaların sanayiye kazandırıl-
ması, sanayi odaklı tezlerin yapılmasını teşvik etmek.

g) Faaliyet alanlarında ulusal/uluslararası fuarlar, kongreler ve çalıştaylar düzenlemek.
ğ) Fikir aşamasından, proje, prototip ve ürün aşamasına kadar geçen süreçte Ar-Ge,

inovasyon, teknoloji transferi, patentleme/lisanslama ve ticarileşme konularında destek olmak.
h) Ön kuluçka hizmetleri vererek girişimcileri kuluçka ve şirket aşaması öncesinde ha-

zırlamak.
ı) Öğretim elemanlarına, öğrencilere ve talep eden dış paydaşlara yönelik ulusal ve

uluslararası proje hazırlama eğitimleri düzenlemek.
i) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları, aylık bültenleri ya-

yınlamak.
j) KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ile işbirliği içinde çalışarak bu birimin ça-

lışmalarına destek olmak.
k) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer çalışmaları yapmak.
(2) Merkez, yukarıda belirtilenler dışındaki faaliyetleri, amaçları doğrultusunda olmak

kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile yapabilir.
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle

görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında
yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından önereceği iki kişi müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarından biri Müdürün bulunmadığı zaman-
larda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığında yeni bir Müdür görevlendirilir. Mü-
dürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Merkezi temsil etmek, gözetim ve

denetimini yapmak ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapmak.
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
ç) Merkezin yıllık faaliyet planı ve programını hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına

sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü ile Rektöre sun-

mak.
e) Merkez bünyesindeki birimlerin koordinasyonunu sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları ara-

sından dokuz üyenin atanması ile oluşur. Bu üyelerin sekizi; Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yar-
dımcısı, projelerden sorumlu Rektör danışmanı veya Bilimsel Araştırma Projeleri birimi koor-
dinatörü, Teknokent Yönetim Kurulunda bulunan Üniversite temsilcisi akademisyenlerden üçü,
Kariyer Merkezi koordinatörü ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi koordinatörü ve Merkezin
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Müdürüdür. Dokuzuncu üye doğrudan Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi
bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısıdır. Kurul, Başkanın
veya Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.
c) Merkezin eğitim, işbirliği, araştırma, geliştirme, inceleme, yayın, etkinlik, danışman-

lık ve proje başvuru taleplerini değerlendirip karara bağlamak.
ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini

düzenlemek.
d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek.
e) Üniversitenin araştırma, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ticarileştirme politikalarının

oluşturulması ve uygulanması konularında üst yönetime destek sağlamak.
f) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve

Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların esas ve usullerini tespit etmek.
ğ) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerle ilgili esasları belirlemek.
h) Müdürün, Merkezle ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
ı) Danışma niteliğinde kent paydaşları (Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Bü-

yükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Mimar ve Mühendis Odaları, Kalkınma Ajansı, Do-
ğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Organize Sa-
nayi Bölgeleri ve benzeri) ile toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından görev-
lendirilecek elemanlarla karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında veya Rek-

törlükçe alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hiz-
metlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VE ÇEVRE UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MEF-EÇAM) : MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: MEF Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Çevre ve enerji teknolojilerinde, özellikle yenilenebilir enerji alanlarında uygulamaya

yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve teknolojiler geliştirmek,
b) Güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen, pasif ve aktif mimari sistemler gibi temiz ve tü-

kenmez enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, top-
lumun tüm kesimlerinde bu enerjileri kullanmayı özendirmek, ilgiyi arttırmak, bu konularda
yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,

c) Rüzgâr, güneş jeotermal, biyo-kütle gibi alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliş-
tirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan
çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,
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ç) Araçlarda yeni ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelik AR-GE çalışmaları

yapmak (yakıt pilleri ve benzeri) ve ilgili teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymak,

d) Kara, deniz, hava ve uzay nakil araçlarında ve binalarda enerji kullanım performans-

ları saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını

azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

e) Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak ve bu

araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik

ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,

f) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disip-

linler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç

ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren

koordineli proje çalışmalarını yürütmek,

g) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yön-

tem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde yenilenebilir enerji teknolojileri açısından de-

ğerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak,

ğ) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği

yapılmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

h) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji teknolojileri

konusunda eğitim ve AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak,

ı) Üniversitenin teknoloji, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde enerji teknolojisi ko-

nularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılma-

sını sağlayacak bir platform oluşturmak,

i) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcılara ve uygulayıcılara ak-

tarılmasına katkıda bulunmak,

j) Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama araş-

tırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek çevre ve enerji teknolojisi konularında

gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji

alanlarını bir araya getiren koordineli proje çalışmalarını yürütmek,

k) Halen kullanılmakta olan ve geliştirilerek uygulamaya konulacak enerji üretim yön-

tem ve teknolojileri ile ilgili olarak gerektiğinde çevre hukuku ve enerji hukuku açısından de-

ğerlendirmeler ve bilirkişilik yapmak,

l) Çevre ve enerji teknolojileri alanında uzman araştırma görevlileri ve öğretim ele-

manları yetiştirmek,

m) İlgili alanlarda sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşlarının işbirliği

yapmasını sağlamak, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

n) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin çevre ve enerji teknolojileri

araştırma/geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,

o) Üniversitenin fen, mühendislik ve mimarlık bölümlerinde çevre ve enerji teknolojisi

konularında yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapıl-

masını sağlayacak bir platform oluşturmak,

ö) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara akta-

rılmasına katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Enerji teknolojilerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili so-

runları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, des-
teklemek, bu konularda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek ve ilgili kuru-
luşlara önerilerde bulunmak,

b) Enerji teknolojileri ile yenilenebilir enerji kaynakları kullanım alanları ile ilgili ça-
lışmalara katkı sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak
ve karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bu-
lunmak, danışmanlık/bilirkişilik yapmak, projeler sunmak ve yapmak,

c) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında eğitim ile ilgili prog-
ramlar yapmak, eğitim ve yönetim araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

ç) Enerji teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları ile ilgili eğitim ve ser-
tifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağ-
lamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda ça-
lışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak,
ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre çevre ve enerji teknolojileri, enerjinin
etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, da-
nışmanlık, proje, tasarım ve benzeri hizmetler sunmak,

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji
dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,

g) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre
ilişkileri konusunda ve küresel iklim değişimine azaltıcı etki yapan yenilenebilir enerji kay-
naklarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak,

ğ) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için
çalışmalar yapmak,

h) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile
sağlanabilmesi için projeler yürütmek,

ı) Merkez ile teknopark ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları
ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalan-
dırmak,

i) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar
vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs,
seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları dü-
zenlemek,

j) Kamu ve özel kuruluşların ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri,
kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygu-
lamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

k) Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve
kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

l) Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak
çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

m) İstanbul İli ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu
kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
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n) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık, kamu kurumları ve özel sektörle (şir-
ketlerle) işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitedeki konuyla ilgili öğretim üyeleri
arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim ele-
manları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, görevi başında
bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Müdür yardımcılarının da
görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de
sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek,
c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüş-

meler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak,
f) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezleri ve Rektörlüğe

bağlı bölüm başkanlıklarının, Merkezin programlarıyla ilgili koordinasyonunu sağlamak,
g) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçek-

leşmesi için gerekli önlemleri almak,
ğ) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak,
h) Merkez adına her türlü koordinasyonu sağlamak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üni-
versite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam
altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
yenileri görevlendirilir.

30 Ekim 2018 – Sayı : 30580                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan
gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üye-
nin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(5) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üni-
versite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bil-
dirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda

kararlar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak

ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,
e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, enerji konu-

sunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar ara-
sından üç yıllık süre ile Rektör tarafından görevlendirilen 3 kişiden oluşur. Bu üyelerin görev
süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma
Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık
yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-
lecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve donanım
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Üniversite Mütevelli Heyet Başkanıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:
SİİRT ÜNİVERSİTESİ TARIM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bu organların görevleri 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: Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini

(SİÜTAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde tarımsal konularda yürütüle-

cek üretim, araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik
birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek
vermek, yeni-modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve
öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağ-
layacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan ku-
rumsal ortamı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi ve varsa ilgili diğer birim-

lerde yapılan tarımsal faaliyetleri mümkün olduğunca tek çatı altında birleştirmek.
b) Üniversitede tarımsal üretim, uygulama ve araştırma ile ilgili fakülte ve meslek yük-

sekokullarının ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uygulama ders-
leri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve hizmet sağla-
mak.

c) Üniversitenin tarımsal üretime uygun alanlarında; üretim planları yapmak ve üretimi
gerçekleştirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek üretilen ürünleri pazara sunmak
ve bu yolla Merkezin faaliyetleri için kaynak oluşturmak.

30 Ekim 2018 – Sayı : 30580                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



ç) Her türlü tarımsal üretim alanları ve tarımı ilgilendiren diğer alanlarda, modern temel
ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak.

d) Islah çalışmaları yapmak, tarımsal materyallerin üretimi için gerekli altyapıyı kur-
mak.

e) Her türlü tarımsal üretime ilişkin proje ve rapor hazırlamak, test ve deneyler yapmak,
danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek, tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunla-
rının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim
programları düzenlemek ve bu konularda birimler arasında koordinasyon sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayımın yapılmasına imkan sağlamak,
veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, kon-
ferans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer tarzında eğitim amaçlı programlar düzenlemek,
ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek
ve tarımsal amaçlı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine mali destek sağlamak.

ğ) Merkez faaliyetlerinin biyogüvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluğunu sağ-
lamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) Yönetim Kurulunca uygun görülen, projelendirilmiş bilimsel araştırmalar yapmak,
bu projelere ortak olmak veya desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve Müdür yardımcıları.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bir bilim dalında ça-

lışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından görev-
lendirilir. Müdür yardımcıları ise üç yıllığına müdür tarafından görevlendirilir. Rektör tarafın-
dan müdür ve yardımcılarının görevlerine son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle
tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi

yönetmek.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.
ç) Merkezde ve bünyesindeki işletmelerde görev alacak personelin Rektörlükçe görev-

lendirilmelerini sağlamak.
d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkezin faaliyetlerinin yerinde ve zamanında yapılması için gerekli tedbirleri al-

mak.
Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu başkanlığına vekâlet etmek.
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Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitenin Zi-

raat Fakültesinin üretim faaliyetlerini eşit sayıda temsil edecek öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az altı ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu,
ihtiyaç halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’ünün yazılı müracaatı ile olağan-
üstü toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar
alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık yapar.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürlük ve ilgili birimler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve prog-

ramlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri

denetlemek.
c) Merkezin işleyişi ve idaresi ile ilgili plan ve program yapmak.
ç) Merkezin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yap-

mak.
d) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
e) Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili döner sermaye gelir ve

giderlerini takip etmek, Merkeze kaynak temini konusunda karar almak.
f) Merkeze sunulan projelerin değerlendirmesini yapmak ve karara bağlamak.
g) Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör, Rektör yardımcıları, Müdür ve Yönetim

Kurulu üyeleri, Üniversitenin Ziraat Fakültesi Dekanı ve istekleri halinde kamu kurum ve ku-
ruluşlarınca belirlenen temsilcilerden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda bir Rek-
tör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu, Başkanın da-
veti üzerine toplanır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değer-

lendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi De-

neysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araş-

tırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine 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: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri

için gereken deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimini, bakımını ve kullanımını
sağlamak, Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda gereken altyapı ve teknik desteği sun-
mak, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Deney hayvanlarının yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak

üretilmesini, yetiştirilmesini, bakım ve barındırılmasını sağlamak,
b) Uygulama yapacak araştırıcıların, deney hayvanı kullanım süreçlerini evrensel etik

ilkelere uygun olarak yürütmelerini sağlamak,
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eğitim, araştırma ve uygulama projeleri geliştir-

mek, yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak,

ç) Deney hayvanlarının eğitim ve araştırmalarda kullanımı için uygulama laboratuvar-
ları kurmak,
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d) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek, ko-
nuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlamak ve/veya
yayımlamak,

e) Deney hayvanlarının hijyenik ortamlarda sağlıklı olarak yetiştirilmeleri için Merkeze
bağlı barınaklar açmak,

f) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan hayvan türlerinin üre-
tilmesi için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bünyesinde üretilmeyen hay-
van tür ve soylarını, yurt içi/yurt dışı yasal üreticilerden temin etmek,

g) Merkezin sahip olduğu deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşiv oluşturmak,
ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.
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 Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Boşalan üye-

liklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye ye-

niden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplan-

tıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

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 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8913 

————— 

 
 8912 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 8910 

————— 

 
 8909 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR 

Boyabat Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 

Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-4-5-6-7-8 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda 

nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık 

teklif usulü ile on (10) yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 12.11.2018 tarihinde saat 

14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 

200,00-TL (İki Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 

4 - İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale 

saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

5 - İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli: 
 

  

6 - İhaleye Girecekler: 

a)  Gerçek Kişiler; 

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus 

cüzdan sureti, 

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname, 

3. Geçici Teminat 

4. Belediye Gelir Müdürlüğü servisinden borcu yoktur belgesi, 

5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
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6. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır. 

7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs); 

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliğin temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi), 

2. İmza Sirküleri, 

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Belgesi, 

4. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,  

5. Geçici Teminat 

6. Belediye Gelir Müdürlüğü biriminden borcu yoktur belgesi. 

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

9. İhale Şartnamesi( (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır. 

7. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

8. Taşınmazların 1 yıllık ihale bedelleri ihale kararının kendilerine tebliğinden itibaren 15 

gün içerisinde peşin olarak ödenecek olup takip eden yıllar kira bedelleri ise, bir önceki yıl kira 

bedelinin Türkiye İstatik kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE - bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında, arttırılması suretiyle belediye encümenince 

bulunacak bedeldir. 

İlk yıl için kira bedelinin tamamı sözleşmenin düzenlenmesinden önce, müteakip yıllar 

kira bedelleri ise sözleşmenin imzalandığı gelecek yılların aynı ayı içerisinde peşin olarak 

ödenecektir. 

9. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderler 

yükleniciye ait olup, peşin olarak tahsil edilecektir. 

İlan olunur. 9161/1-1 

—— • —— 

POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA  

ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Bilimsel ve Teknojolik Araştırma Kurumundan: 

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 

dergilerinin 01/01/2019 - 31/12/2021 tarihleri arasında 36 ay süre ile satışı TÜBİTAK Taşınır ve 

Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (b) bendine göre “Açık Artırma 

ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
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1 - İdarenin : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

a) Adresi : Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere Çankaya / 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 298 14 60 - 0312 427 36 98 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@tubitak.gov.tr 

2 - İhale konusu işe ait bilgiler 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 36 ay 

  : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 75.000 adet x 36 ay 

  : Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 120.000 adet x 36 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü - 

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 12/11/2018 - 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletname. 

4.3. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve 

birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi) 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere 

Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden 

satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü, 

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Geçici teminat alınmayacaktır. 

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 9160/1-1 
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SANTRİFÜJ POMPA İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Santrifüj pompa 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2018/537146 

Dosya No : 1821544 

1 - İdarenin 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Santrifüj pompa (5 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK ilgili müessese ambarları / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  

  Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 07.11.2018 Çarşamba günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Pompalara ait performans eğrileri 

4.2.2. Teknik şartname eki soru formu cevapları 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 07.11.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9133/1-1 
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TURİSTİK OTEL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Göreme Belediye Başkanlığından: 

 
 9125/1-1 
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TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 3562 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Pendik 

c) Mahallesi/Mevki : Dolayoba/Köyardı 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 3529 

f) Parsel No : 29 

g) Yüzölçümü : 537,53 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok 

k) İmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 1.424.454,50 TL 

4) Geçici Teminatı : 42.733,64 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 14 Kasım 2018 - 13:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli : 300.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri. 
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e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname 

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) 

başvurmaları gerekmektedir. 

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 9131/1-1 

—— • —— 

LOKOMOTİF MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/536971 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

 Türü ve miktarı : 5 Kalem Lokomotif Muhtelif Döküm Malzemeleri; 

teknik şartname, teknik bilgi ve teknik resimlere göre 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - Saat 14:00 

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

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

13.11.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

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

adresten 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. 9122/1-1 
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KURUTMA TAMBURUNUN REVİZYONUNUN YAPTIRILMASI 

HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

KURUTMA TAMBURUNUN REVİZYONUNUN YAPTIRILMASI HİZMET ALIMI 

4734 KİK kanununun 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2018/537692 

1-İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

  BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 2726126660 - 2726125667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletmemiz derive servisi 1. Katta bulunan kurutma 

  tamburunun iç sıcaklığının otomasyon sistemiyle 

  ayarlanabilir duruma getirilmesi, kurutma tamburunun 

  sıcak su giriş-çıkış hatları ve vakum hattının 

  yenilenmesi ile kurutma tamburuna yaş ürünün 

  beslendiği boşaltma ağzının iş sağlığı ve güvenliğine 

  uygun şekilde kapatılıp açılması için ağız kısmında 

  revizyonunun yaptırılması hizmet alımı 

b) Teslim yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

  Bolvadin/Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 06 Kasım 2018 günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50 TL bedel ile temin 

edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 

1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve 

numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere şartname 

kargo ve e-mail ile gönderilecektir.  

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 08/09/1983 

tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

yapmamakta serbesttir. 8973/1-1 
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2 KALEM MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI-HİZMET 

ALIMLARI İŞİ YAPILACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

2 Kalem Menkul Mal Gayri Maddi hak Alımları-Hizmet Alımları alımı işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi 

uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale kayıt numarası : 2018/532369 

1-İdarenin  

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası (342)360 11 85- (342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) 

: http://bap.gantep.edu.tr 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Menkul Mal Gayri Maddi hak Alımları-

Hizmet Alımları 

Yazılım Alımı 1 Adet -Eğitim Hizmeti 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Proje 

Yürütücüsünün göstereceği yere 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 

180 (Yüzseksen) takvim günüdür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 

Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 12/11/2018 Pazartesi günü saat:10:00 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.1’ den görülebilir. 

4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.4’ den görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.5’ den görülebilir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi 

madde 7.6’dan görülebilir. 

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

6-Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk 

Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep 

Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler..  

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

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 

teslim edilecektir.  

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

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 sözleşme 

imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8965/1-1 

————— 

ÖN YETERLİK İLANI 

1 Kalem Mamul mal Alımları (Analitik Laboratuvar Kurulumu 1 Adet) işi 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli 

İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği 

tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2018/532408 

1-İdarenin 

a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 

  27310 Şehitkamil /Gaziantep 

b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 11 85-(342)360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

    görülebileceği internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

http://bap.gantep.edu.tr/
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2-Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımları 

  (Analitik Laboratuvar Kurulumu 1 Adet) 

b) Teslim yeri : Gaziantep Üniversitesi Uluğbey İleri teknoloji 

  Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne proje 

  yürütücüsünün göstereceği yere  

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 

  180 takvim günüdür. 

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

  Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 

  Şehitkamil/Gaziantep 

b) Tarihi ve saati : 19/11/2018 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.1‘den görülebilir. 

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.4‘den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.5‘den görülebilir. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 

7.6‘dan görülebilir 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. 

Ön yeterlik dokümanı 100,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 100 Türk Lirası karşılığı satın 

alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk 

Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırabilirler..  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 19/11/2018 tarihi ve 10:00 saatine 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 

27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8966/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

 

 9050/1/1-1 
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Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

 
 9050/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 8729/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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 9124/1/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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 9124/2/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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 9124/3/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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 9124/4/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 
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 9124/5/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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 9092/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8895/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 8898/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 8982/1-1 



30 Ekim 2018 – Sayı : 30580 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 30 Ekim 2018 – Sayı : 30580 

 

 
 8983/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
8900/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– MEF Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Siirt Üniversitesi Tarım Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi 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

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


