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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 100. Sayfadadır.

Sayfa : 2

RESMÎ GAZETE

6 Şubat 2022 – Sayı : 31742

c) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi
idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde, insan, hayvan, bitki ve
her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat,
ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım hizmetleri vermek, üretim ile ilgili iş
ve benzeri hizmetleri yürütmek.
b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere bilimsel
görüş vermek, proje hazırlamak, danışmanlık, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, soru hazırlamak, kurs, sınav, eğitim programı ve seminer düzenlemek.
c) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağlamak.
ç) Yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri işletmek, sağlık bilimleri ile ilgili
eğitim programları düzenlemek.
d) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik analizler yapmak; çevre
kirliliği, insan sağlığı ile ilgili analizler yapmak ve bu konularda raporlar düzenlemek.
e) Faaliyet alanları kapsamında yetiştirilecek veya üretilecek her türlü bitkisel, hayvansal ve mineral nitelikte ürünlerle ilgili mal ve hizmet üretimi, tarla ve bahçe bitkilerinin muayenesi ve gerektiğinde bunların tedavisi, plan, proje, teknik tarım araçlarının deneyleri, prototip
yapımı ve benzeri işler ile bunlara ilişkin hususları düzenleyen raporlar, tarımsal sorunlara çözüm getirecek uygulamalara yönelik araştırmalar, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımının sağlanması yönündeki faaliyetleri yürütmek ve Rektörün izni alınmak koşuluyla bu
yolla elde edilen ürünleri pazarlamak ve satmak, bu hususta teşhir ve satış yerleri açmak.
f) Eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere;
1) Danışmanlık, tercüme hizmetleri, plan ve proje uygulama, fizibilite etüdü hazırlama,
proses değerlendirmesi ve geliştirmesi, iş değerlendirmesi veya organizasyonu, her türlü analiz,
ölçme ve etanolaj hizmetleri ile bakım, onarım, basım, yayın ve üretimle ilgili hizmetleri yapmak.
2) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.
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3) Teknik, kültürel, sanatsal konular veya tarım, eğitim ve sağlık ile ilgili konularda
araştırma ve uygulamaları yapmak ve bunları teşvik etmek amacıyla konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bunların gerektirdiği
hizmetleri yapmak.
4) Sertifikalı ya da sertifikasız şekilde kurs veya eğitim programları açmak ve kamu
kurum ve kuruluşlarının verdikleri yazılı yetkiye veya özel hukuk tüzel kişilerinin taleplerine
istinaden sınavlar yapmak.
g) Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet faaliyetlerini düzenlemek.
ğ) Fakülte veya yüksekokul bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü uygulamaları ve faaliyetleri kapsamında uygulama oteli işletmek, yiyecek, içecek, konaklama ve
organizasyon hizmetleri vermek ve bu amaç doğrultusunda ilgili tesisleri işletmek.
h) Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca
üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak.
ı) Pedagojik formasyon, yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım
ve donanım, bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda eğitim hizmetleri faaliyetlerinde
bulunmak.
i) Eğitim ve öğretim faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere, bu maddede sayılanlar dışında kalan her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki
yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 Türk Lirasıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 2/9/1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/9/2019 tarihli ve 30879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci, mazeretinin bitimini takip eden
üç iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe ile müracaat etmelidir. Mazeret sınavı ile ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/9/2019
30879
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
129/7/2021
31552
216/11/2021
31661
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, 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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun ruh sağlığını destekleyecek psikolojik hizmetlerin ve eğitimlerin verilmesi, uygulamaların ve araştırmaların yapılmasıdır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bireylerin yaşam kalitelerini artırarak sağlıklarını geliştirmelerine ve korumalarına
yardımcı olacak önleyici psikoterapötik müdahaleler sunmak.
b) Bireylerin olumsuz yaşam şartlarına uyum süreçlerini kolaylaştırarak sağlıklarını
yeniden kazanmalarına yardımcı olacak psikoterapötik müdahaleler gerçekleştirmek.
c) Psikolojik bozuklukların tanı ve tedavisine yönelik psikoterapi hizmetini gerektiğinde
psikiyatri ve tıbbın diğer uzmanlık alanları ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmek.
ç) Klinik psikolojinin farklı alanlarında gerek bireylere gerekse kurumlara psikoeğitim
ve danışmanlık hizmeti vermek.
d) Psikoloji ve sosyal sorumluluk konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer,
konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları ile kurslar
düzenlemek.
e) Psikolojik bozukluklara yönelik erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma
faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak birey, grup ve toplum düzeyinde tarama ve müdahale
programları tasarlamak ve yürütmek.
f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı üniversiteler başta olmak üzere
farklı kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
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g) Psikolojik bozuklukların bilişsel, duygusal, davranışsal, nöropsikolojik, gelişimsel
temellerini araştırmak; ölçümlerini yapmak ve yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere
araştırma faaliyetlerini yürütmek.
ğ) Merkez bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinden elde edilen bilimsel bulguları klinik psikoloji yazınına kazandırmak üzere rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve
benzeri yayınlar yapmak.
h) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.
ı) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek.
i) Psikoloji bölümü öğrencilerine eğitim ve gözetim (süpervizyon) altında uygulama
yapma imkanı sağlamak.
j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
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 alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite
öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.
(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı aynı usulle değiştirilebilir.
(3) Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekalet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcısının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili
gerekli önlemleri almak.
c) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak ve sonuçlarını almak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
d) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.
e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe
tekliflerini Rektörlüğe sunmak.
g) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.
ğ) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını ve faaliyet raporlarını her
takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile psikoloji ve psikoloji ile ilişkili alanlarda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan
süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.
ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak.
f) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.
g) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.
ğ) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevi
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen
en az beş en fazla on bir üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısının da katılımı ile yılda
bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkez birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere birimler oluşturulabilir. Birimler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Birim
başkanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin ilgili
birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında
alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında işlem yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı”
ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencinin izin dilekçesinin tarihi, dönem için etkileşimli kayıtların son tarihinden
önce ise, izin başvurusu sırasında öğrencinin ders kaydını tamamlamış, katkı payını ödemiş,
danışman onayı almış olması şartı aranmaz. Öğrencinin izin dilekçesinin tarihi, dönem için etkileşimli kayıtların son tarihinden sonra ancak ders ekleme bırakma süresi içindeyse, öğrencinin
başvuru yapabilmesi için ders kaydı, katkı payı, danışman onayı işlemlerinin tümünün eksiksiz
olması beklenir; aksi halde öğrenci kayıtsız durumdadır ve izin işlemi yapılamaz. İlgili yarıyılın
ders ekleme bırakma süresi bitiminde ortaya çıkan bir durum nedeniyle izin başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin kayıtlı öğrenci olması gerekir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/8/2015

29447
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında Senatonun belirlediği uygulama usul ve esaslarına göre işlem yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencinin izin dilekçesinin tarihi, dönem için etkileşimli kayıtların son tarihinden
önce ise, izin başvurusu sırasında öğrencinin ders kaydını tamamlamış, katkı payını ödemiş,
danışman onayı almış olması şartı aranmaz. Öğrencinin izin dilekçesinin tarihi, dönem için etkileşimli kayıtların son tarihinden sonra ancak ders ekleme bırakma süresi içindeyse, öğrencinin
başvuru yapabilmesi için ders kaydı, katkı payı, danışman onayı işlemlerinin tümünün eksiksiz
olması beklenir; aksi halde öğrenci kayıtsız durumdadır ve izin işlemi yapılamaz. İlgili yarıyılın
ders ekleme bırakma süresi bitiminde ortaya çıkan bir durum nedeniyle izin başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin kayıtlı öğrenci olması gerekir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/8/2015

29447

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

6 Şubat 2022 – Sayı : 31742

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden:
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma
ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Kurulunca oluşturulan
Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
Faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı
ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, uzaktan ve yüz yüze seminer düzenlemek ve kurs açmak, toplantı, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek ve sınavlar yapmak.
b) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz, ölçüm, test ve
kalibrasyon yapmak.
c) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak; bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
ç) Eğitim-öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş,
broşür, sergi ve fuar düzenlenmesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri ve benzeri hizmetleri yapmak.
d) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım
hizmetlerini yapmak.
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e) Üniversite sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yapmak, sanayi kuruluşlarınca
üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.
f) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üretim, bakım ve onarımını yapmak.
g) Yabancı dil, yabancılara Türkçe öğretimi, bilgi işlem, yazılım ve donanım, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında bilirkişilik, arabuluculuk eğitimi gibi konularda uzaktan ve yüz
yüze eğitim hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.
ğ) Mevcut fiziksel kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, yukarıda sayılanlar dışında her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve
yönetim kurulunun izni alınmak koşuluyla üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak, satmak, satış
yerleri açmak ve işletmek.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim
Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör
Yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisi veya
anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri yazılı
olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar
ise hiyerarşik olarak kendilerine en yakın kurum personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 (bin) TL’dir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 7/9/2008 tarihli ve 26990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Piri Reis Üniversitesinden:
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesine bağlı Lisansüstü
Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinde yürütülen tezli-tezsiz yüksek
lisans ile doktora programları öğretimi ve bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim yılını,
b) AKTS: Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü tez çalışma dönemlerinde
rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,
d) Enstitü: Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
e) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,
f) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimin başkanını,
g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından
ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,
h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde bir derse ait haftalık bir saat teorik ders veya
iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,
j) Müdür: Enstitü müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans
mezunu öğrenciyi,
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l) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan, Üniversitenin öğretim üyeleri
arasından seçilen, en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ve o yarıyıl için programa yapılan başvuruları değerlendiren komisyonu,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
n) Program: Yüksek lisans derecesine ve doktora unvanlarına yönelik olarak belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile proje, doktora yeterlik sınavı, yüksek
lisans tez ve uygulamalarını içeren lisansüstü programını,
o) Program koordinatörü: Anabilim dalı başkanının önerisiyle ilgili anabilim dalının
öğretim üyeleri arasından Enstitü Kurulu tarafından atanan her bir lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesini,
ö) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,
p) Rektörlük: Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,
s) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bir danışmanın
rehberliğinde hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışmalarına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen, biri danışmanı olmak üzere en az üç
öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
t) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,
u) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,
ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretimin Temel İlkeleri
Lisansüstü programların kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır.
Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans
diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,
bilimsel araştırma, tez, proje ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli
ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden
hangisinin uygulanacağı enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak
Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafından belirlenir.
b) Doktora programı; yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı,
tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları
geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.
Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü
Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK onayı ile açılır. Lisansüstü programlar,
enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla bir
enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan veya disiplinlerarası
lisansüstü programlar da açılabilir.
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(2) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve/veya yurt
dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir.
(3) YÖK kararı üzerine Üniversite, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açabilir.
(4) Yurt dışı ortak lisansüstü programları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile
yapılacak protokolle düzenlenir. Bu programların uygulama usul ve esasları, 6/10/2016 tarihli
ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine
göre belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim İngilizce ve/veya Türkçe olarak
yapılır. Değişim programları çerçevesinde, eş değerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde
alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.
Ders önerisi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler
ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, gerekçeleri, kaynakları ve okutulacağı/okutulduğu yarıyılları içeren başvuru, ilgili öğretim üyesi tarafından EABD Başkanlığına yapılır. EABD Başkanlığınca Enstitüye teklif edilen dersler Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı
ile açılır.
Lisansüstü programların yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak
program koordinatörünün yönetiminde yürütülür. Anabilim dalı başkanı program koordinatörü
de olabilir. Bu konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar
Lisansüstü programların kontenjanları ve başvuru koşullarının ilanı
MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru
koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne
bağlı olmak üzere anabilim dalının önerisi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra ilan edilir.
Programlara başvuru
MADDE 11 – (1) Programlara başvuru, aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla, istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Enstitüye yapılır. Yüksek lisans
ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenerek YÖK’ün onayına sunulur. Programlara başvuruda
bulunan adaylarda aşağıda yer alan koşullar aranır:
a) Bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) ALES’ten son beş yıl içinde, başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan
az olmamak koşuluyla ilgili anabilim dalının önerisiyle Senato tarafından belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmak.
c) Lisansüstü programlara başvuru için ALES sayısal ağırlıklı puan, eşit ağırlıklı puan
ve sözel ağırlıklı puan türünde değerlendirmeye girmiş olmak.
ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES yerine YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen Graduate Record Examination–GRE ve Graduate Management Admission Test–GMAT sınavlarından başvurulan programın puan türüne göre eş değer puana sahip olmak.
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d) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında
YDS veya YÖKDİL ile YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından;
tezli yüksek lisans için en az 55 ve doktora programı için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından
eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış
olmak.
e) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırmamış ve devam etmiyor olmak.
(2) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK’ten
diploma denklik veya okul tanıma belgesi almış olmaları gerekir.
(3) Yüksek lisans öğrenimini Üniversitede tamamlayarak doktora eğitimine en fazla
bir yarıyıl ara vermiş olmak kaydıyla yine Üniversitede devam edeceklerin yüksek lisans başvurusu sırasında sundukları ALES sonuç belgeleri, gerekli puanı sağlıyor olmak koşuluyla süreye bakılmaksızın geçerli sayılır.
(4) Doktora programına öğrenci kabulünde birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen asgari
yabancı dil puanı, programların özelliklerine göre gerektiği takdirde Senato tarafından yükseltilebilir.
(5) Tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında ALES şartı aranmaz.
İngilizce yeterlik
MADDE 12 – (1) İngilizce yürütülen lisansüstü programlarda öğretim dili yeterliğinin
belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Yüksek lisans programına başvuran adaylar İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yerde ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek
birim veya Üniversitenin İngilizce hazırlık bölümü tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar.
b) Yüksek lisans programına başvuran adayların İngilizce sınavı sonucuna göre yeterli
bulunanlar ve/veya YÖK ve Senatoca eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden
İngilizce için belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce hazırlık programından muaf tutulur.
c) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ana dili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşlarında ve resmî dili İngilizce olan bir ülkedeki lise veya lisans diplomalarından birisine
sahip olanlarda, herhangi bir yabancı dil belge şartı aranmaz.
ç) Muafiyet şartlarını sağlamayan, yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı
olamayan lisansüstü adayları İngilizce hazırlık programına tabi tutulur. Başarılı olmaları hâlinde
ilgili programın derslerini alabilirler.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Adayların İngilizce yeterlik sınavının değerlendirilmesi, anabilim
dalı başkanlığı tarafından talep ediliyorsa bilim sınavı, mülakat, referans mektupları ve diğer
değerlendirmelerle ilgili işlemler anabilim dalı başkanlıkları ve Müdür tarafından belirlenen
biri program koordinatörü olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan öğrenci kabul komisyonu tarafından yürütülür.
(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, program gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını, dil yeterliklerini, ALES puanlarını ve varsa yapılan diğer
sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde geçerli
kriterler, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı %50’den
az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir.
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Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Öğrenci kabul komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda
kabul ya da ret önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. EABD Başkanlığının kararı
ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.
(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans
derecelerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adayların, lisansüstü eğitim
programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından
tespit edilen esaslara uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
(3) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması, başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı
öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Senatonun kararıyla o
yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların program
şartlarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Bilimsel hazırlık programına nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar kabul edilebilir:
1) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylar.
2) Lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan yüksek lisans programı
adayları.
3) Yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylar.
4) Yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan doktora programı
adayları.
b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.
c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisiyle ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.
ç) Bilimsel hazırlık programına alınan yüksek lisans öğrencilerine aldırtılacak dersler
ileri düzeydeki lisans derslerinden (lisans son sınıf dersleri) oluşabilir.
d) Bilimsel hazırlık programında alınan lisans dersleri dışındaki derslerde devam mecburiyetinin, ders sınav yönteminin, not değerlendirmesi ve derslerden başarılı sayılma koşullarının belirlenmesinde lisansüstü programının dersleri ile ilgili düzenlemeler esas alınır. Öğrencinin bilimsel hazırlık dersinden alacağı not en az CC olmak zorundadır. Bu derslerde alınan
notlar not çizelgesinde gösterilse de öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz.
e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu
süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde, başvuruda bulunan öğrencinin, başvurduğu programın yatay
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geçiş başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci kabul
komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(2) Eş değer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.
(3) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması anabilim dalı başkanlıkları
tarafından belirlenir.
(4) Öğrencinin, kayıtlı bulunduğu programda bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyıl
süreyle ders almış ve yarıyılını başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(5) Öğrencinin 12 nci maddede belirtilen koşulları sağlamış olması gerekir.
(6) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü
programlarına sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(7) Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan yabancı uyrukluların ve T.C. vatandaşlarının
Piri Reis Üniversitesi ile yapılmış bir protokol kapsamındaki başvurularında ALES belgesi
şartı aranmaz.
(8) Protokol kapsamında gerçekleşen yatay geçiş başvurularında, başvurunun yapıldığı
programın yürütüldüğü üniversite ana dili İngilizce olan bir ülkede ise yabancı dil belgesi şartı
aranmaz. Diğer durumlarda öğrenim dili yabancı dil olan programlara başvurularda adayın lisans derecesi başvurduğu programın eğitim dili ile aynı bir ülkeden alınmışsa yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Geri kalan tüm durumlarda adayların yabancı dil bilgi seviyelerini belgelemeleri gerekir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler,
diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı
başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen
öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı
olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve
bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.
(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp diploma veya sertifika verilmez. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden
ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek Enstitü Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
(4) Daha sonra lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin öğrenci olarak aldığı ve başardığı derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerin
ne şekilde kabul edileceği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Muafiyet verilen dersler
lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
Değişim öğrencileri
MADDE 18 – (1) Değişim öğrencileri, uluslararası değişim programları çerçevesinde
Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yurt dışı yükseköğretim kurumlarının öğrencileridir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, saydırma, kredi
ve kabul işlemleri, Senato tarafından belirlenen uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşleri
üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başlangıcından önce ilan edilir.
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Ders muafiyeti
MADDE 20 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin, muafiyet için akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihlerinin son gününe kadar belgeleriyle birlikte enstitüye başvurmaları gerekir.
(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile
ilgili olanlara, dersin daha önce herhangi bir lisansüstü programa sayılmamış olması halinde,
ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ders
muafiyeti verilebilir. Geçerliliği onaylanan diğer yükseköğretim kurumunda alınan notlar Üniversite not sistemine T (Transfer) notu olarak transfer edilir.
(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere muafiyet verilebilmesi için
bu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.
Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın program eş değerliliği dikkate alınarak başarılı olma ve ders içeriği uyumu şartı ile kredi/AKTS değerlerinden
birine göre Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.
(4) Muafiyeti verilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o programdan mezun olması
için gerekli toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.
Programlara kayıt
MADDE 21 – (1) 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan ayrıca Senato tarafından tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri yerine getirenlerin
kayıt işlemleri Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünce yapılır.
(2) Kayıt sırasında istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.
(3) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği
süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.
Kayıt yenileme
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri
zorunludur.
(2) Öğrenci öğrenim ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış kabul edilir
ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.
(3) Geç kayıt mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç
öğretim tarihinin başlangıcından itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.
Öğrenim ücretleri
MADDE 23 – (1) Enstitüde lisansüstü öğrenim ücretlidir. İlgili mevzuat hükümlerine
göre öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle
birlikte duyurulur. Öğrenim ücretlerinin ilan edildiği şekilde ve ilanda belirtilen tarihlerde ödenmesi gerekir.
(2) Burslarla ilgili esaslar Enstitü Müdürlüğünün önerisi dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti onayıyla kesinleşir.
İzinli sayılma
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşuluyla sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle dönem izni için enstitüye başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden
gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlikle sonuçlananlar ya da üzerine atılı suçtan beraat edenler,
bu durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yaparak gözaltı ve tutukluluk halinde geçen
süre için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılabilirler.
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(2) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bir
seferde azami iki yarıyıl toplamda azami dört yarıyıl; askerlik görevine çağrılanlar için askerlik
süresince izin verilebilir.
(3) Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışındaki izin başvuruları, ilgili yarıyıl için
akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren en geç
bir hafta içinde karara bağlanır.
(4) İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) İzinli sayılan öğrenci derslere ve uygulamalara devam edemez ve izinli olduğu yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavlarına giremez.
(6) İzin verilen yarıyıla ait yatırılmış olan öğrenim ücreti takip eden yarıyıl öğrenim
ücretinden mahsup edilir.
(7) Yurt dışında öğrenim amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin tamamının toplam izin sürelerine sayılması esastır. Ancak aldıkları
derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşü de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır.
(8) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci
yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitü Yönetim Kuruluna
başvurmaları gerekir.
Ek süre
MADDE 25 – (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Hususlar
Danışman atanması
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman,
öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemesinde yardımcı olur, bu derslerdeki başarısını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.
(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en fazla 12 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Bu sınırın düşürülmesine veya sadece
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenleri, yabancı uyruklu öğrencileri, lisansüstü programda ilişiğini kestirmediği için
programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrencileri ve aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek % 50 arttırılmasına Senato karar verir. Bir öğrenci/tez
için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi
bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
Öğretim yılı
MADDE 27 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on
dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dahil değildir. Akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin sürelerini ve tarihlerini gösteren akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.
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Ders planları
MADDE 28 – (1) Ders planları; ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, Enstitü
Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders planlarında herhangi bir nedenle değişiklik yapılması gerektiğinde aynı prosedüre göre işlem yapılır. Ders planlarında okutulacak
zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredisi
ve AKTS yükü varsa ön koşulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.
Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri
MADDE 29 – (1) Lisansüstü dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.
Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler,
öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi denir. Ön koşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Kuruluna önerilir ve
Enstitü Kurulunun onayından sonra kesinleşir.
Ders ve uygulamalara devam
MADDE 30 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl
sonu sınavlarına ve ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
(2) Öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere, uygulamalara ve sınavlara
giremez. Girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.
Kredi yükü
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin bir
yarıyıldaki kredi yükü, en az altı en çok on beş kredidir. Öğrenim süresi boyunca asgari kredi
yükünün altına/azami kredi yükünün üzerine danışman onayıyla en çok iki yarıyıl inilebilir/çıkılabilir.
Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, ders alma işlemlerini danışmanlarının onayıyla her yarıyıl başında yapmaları gerekir.
(2) Öğrenci, danışmanın teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato kararı
ile yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alabilir.
(3) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler
bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yeni dersler ekleyebilirler.
Bırakılan veya eklenen dersler için öğrenim ücreti yeniden belirlenir.
(4) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışmanlarının onayıyla çekilebilirler. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki kez derslerden çekilebilirler. Çekildikleri
dersler akademik not çizelgesinde (W) harfiyle gösterilir.
(5) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 4,00
üzerinden tezli yüksek lisans programları için 3,00’ün altında, tezsiz yüksek lisans programları
için 2,80’in altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce başarılı olduğu CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.
(6) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları gerekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden Enstitü Yönetim Kurulu ders
tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verebilir.
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(7) Seçmeli derslerden FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya
yerine geçecek bir başka dersi danışmanının onayıyla tekrar (R) harfi ile almak zorundadır. Bu
durumda yeni dersten alınan not FF notunun yerine geçer, ancak FF notu akademik kayıtlarda
belirtilir.
Sınavlar ve disiplin işlemleri
MADDE 33 – (1) Her yarıyıl başında dersin öğretim elemanı, yarıyıl içindeki ödev, sınav, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki
ağırlıklarını öğrencilere duyurur.
(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir
hafta içinde Enstitüye teslim edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.
(3) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri
diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, ödevini başkasına
yaptıran, cep telefonu/tablet ve benzeri iletişim cihazlarını kullanan, bunlara teşebbüs eden ve
yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesi sonucunda kopya çektiği, ödevini başkasına yaptırdığı sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınavdan veya çalışmalardan sıfır (0) almış
sayılır. Sınav esnasında sınav düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve sıfır (0)
almış sayılır.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri
öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 34 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda
bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından sınav sonuçlarının ilan
edilmesini takip eden yedi gün içerisinde Enstitüye yazılı olarak bildirilir. Gerektiği takdirde
Enstitü, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç kişilik bir inceleme komisyonu oluşturulmasını isteyebilir. İtiraz sonucundaki not değişiklikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
Mazeret sınavları
MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrencilerin mazeretlerini bildiren dilekçeyle sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde Enstitüye
başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilir. Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret sınavında
başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi bir sağlık
kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayanların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.
Başarı derecesi, harf notu ve başarı katsayısı
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Öğrencilerin istatistiksel başarı yüzdelerine göre geçer notlar arasında A en üstteki
%10’u, B sonraki %25’i, C sonraki %30’u, D sonraki %25’i, E en alttaki %10’u belirtir. Bu
amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Başarı Derecesi
Harf Notu
Ağırlık Katsayısı
Önerilen AKTS Harf Notu
Pekiyi
AA
4,00
A (Mükemmel)
İyi-pekiyi
BA
3,50
B (Çok iyi)
İyi
BB
3,00
C (İyi)
Orta-iyi
CB
2,50
D (Yeterli)
Orta
CC
2,00
E (Geçer)
Zayıf
FF
0,00
F (Zayıf)
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(2) Akademik not belgesinde görünmeyen, geçici süreyle kullanılan LA, I, NP, NC ve
not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları
aşağıda gösterilmiştir:
a) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.
b) I: Bir dersten başarılı olmak için öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen
koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telafi
edilmeyen I notu FF notuna dönüşür.
c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF notuna dönüşür.
ç) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.
d) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir ve not ortalamalarına katılır.
e) S: Kredisiz bir dersten ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.
f) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.
g) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.
ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.
h) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.
Not ortalamalarının hesabı
MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.
(2) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyılda kayıtlı olunan derslerin her birinin kredi değeri
ve o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.
(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, tüm yarıyıllarda kayıtlı olunan derslerin her birinin
kredi değeri ve alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.
(4) Mezun olabilmek için gerekli olan GANO’yu sağlayamayan öğrencilerin not ortalamasını yükseltmek için yapılan ders tekrarında, tekrar edilen derslerde aldığı en son not esas
alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar
Yüksek lisans programları
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından
belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlere Senato tarafından izin
verilebilir.
Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma
yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Tezli yüksek lisans programının ders yükü
MADDE 40 – (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 programında 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.
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(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması
zorunludur.
(3) Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaları gerekir.
(4) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla ileri düzeydeki lisans derslerinden (lisans son sınıf derslerinden)
seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.
(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü eğitim-öğretim programı olarak da
yürütülebilir.
Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre
hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda ders planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Yüksek lisans öğrencisi bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlaması durumunda, tez danışmanının uygun görüşü, anabilim dalının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla asgari üç yarıyılın sonunda mezun olabilir.
Yüksek lisans tez danışmanı atanması
MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci
için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye önerir. Her öğrencinin tez konusu ve danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunun
onayıyla kesinleşir.
(2) Tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite
öğretim üyesi kadrosunda yeteri kadar öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez
danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği
sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tez intihal raporu
ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz
konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu inceledikten sonra danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl üye ile bir yedek üyeden oluşur. Jürinin üç
üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(10) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için tez çalışmasından üretilmiş en az bir adet kabul edilmiş hakemli dergi yayını veya ulusal/uluslararası
bir kongre, konferans veya sempozyumda kabul edilmiş bildiri/poster sunumu gerekir.
Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine
göre başarıyla tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 ve üzeri olan,
programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Diplomalar, Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.
(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası, elektronik
ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e
gönderilir.
Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda
derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
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Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü
MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den
az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitü
tez/proje yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
(2) Enstitü Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının
sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans son sınıf derslerinden seçilebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının
her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak tam
zamanlı bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlemesi gerekir. Gerekli
görülmesi halinde ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için farklı danışman Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta
geçen süre hariç kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her
yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.
Dönem projesini tamamlayan öğrenci, projesini danışmanına teslim eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç iki ay içinde düzeltmeleri yaparak dönem projesini
yeniden danışmanına teslim eder. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,80
ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Öğrencinin mezuniyet tarihi, dönem projesinin imzalı nüshasının Enstitüye teslim
edildiği tarihtir. Diplomalar, Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar
Amaç ve kapsam
MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,
bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirmek,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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Doktora programının ders yükü
MADDE 51 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en
az 240 AKTS kredisinden oluşur.
(2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir.
(3) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Doktora programının süresi
MADDE 52 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek
lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını
sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 53 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, ikinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci
için Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri
arasından bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile
tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla
kesinleşir.
(2) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü
Yönetim Kurulu ikinci tez danışmanını Rektörlüğe önerir. Rektörlüğün onayı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip
öğretim üyesi olabilir.
(3) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışmanın, varsa program koordinatörünün ve enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak
Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da
aranır.
(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Yeterlik sınavı
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konulara, kavramlara ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer.
(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve
alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notların hesaplanmasına ilişkin esaslar
Senato tarafından belirlenir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.
(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.
(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.
(7) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği
takdirde başarısız sayılır.
Tez izleme komitesi
MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
(3) Danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite dışında görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir
öğretim üyesi tez izleme komitesinde yer alabilir.
(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı
ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya
ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 57 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında, Senato tarafından kabul edilen akademik takvime göre birer
kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
(2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.
Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tez intihal raporu ve tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu inceledikten sonra danışmana ve jüri üyelerine
gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olup öğrenciye jüri üyeleri soru sorabilir.
(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(7) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için tez çalışmasından üretilmiş en az bir adet ulusal veya uluslararası hakemli dergi yayınının kabul edilmiş
veya yayımlanmış olması gerekir.
Doktora diploması
MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını
danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz,
öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde doktora programı ile
ilişiği kesilir.
(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Diplomalar Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.
(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası
elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 60 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler, ayrılış nedenini belirttikleri dilekçelerine Üniversitenin Mali İşler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur belgesini
ekleyerek Enstitüye başvururlar. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt silinir.
(2) Kendi isteğiyle kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Senato tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.
(3) Aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşan öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre üniversiteden çıkarma cezası almış olması.
b) Öğrencinin, ruhsal hastalıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini sağlık
raporu ile belgelemiş olması.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 24/1/2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pîrî
Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, 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 Kanununun 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) Danışan: Merkezden psikolojik destek/psikoterapi hizmeti alan bireyi,
b) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; psikoterapi veya psikolojik danışmanlık, psiko-eğitim, psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Danışanlara bireysel ve grupla destek/psikoterapi hizmeti vermek.
b) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı görüşme ve test uygulamaları yapmak.
c) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.
ç) Klinik psikoloji alt alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin süpervizyon altında bireysel klinik görüşme yapmalarına olanak sağlamak.
d) Psikoloji biliminin uygulamayı içeren farklı alt alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama çalışmaları ve projeleri yapmak.
e) Psikoloji biliminin uygulamalı alanlarıyla ilgili kurs, seminer, konferans, kongre,
hizmet içi eğitim programları, sertifika programları ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.
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f) Merkezin amacına yönelik araştırmalardan veya diğer faaliyetlerden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.
g) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim
ağı kurmak ve işbirliği yapmak.
ğ) Merkezin amacı kapsamında gerçekleştirilecek olan araştırma ve etkinliklerin verimli
bir şekilde yürütülmesi için kitaplık ve arşiv oluşturmak.
h) İlgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde
bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde
görev yapan Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan kadrolu öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür
yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin Fen Edebiyat
Fakültesi Psikoloji Bölümünde görev yapan Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını
vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.
(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.
b) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.
ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve
toplantılara başkanlık etmek.
e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görevli öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ile Üniversitenin diğer bölüm-
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lerinden Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan bir üye dahil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
bitmeden görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin
yerine, aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden
üçte ikisinin yazılı talebi üzerine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar
alınmış sayılır. Üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına mazereti olmaksızın katılmayan
üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili eğitim, bilimsel araştırma, yayım faaliyetlerinin ve
danışmanlık hizmetlerinin esaslarını belirlemek.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat
doğrultusunda ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.
e) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında
alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.
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YARGI İLÂNLARI
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden:
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1474

—— • ——

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1220

—— • ——
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1485
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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1222

—— • ——

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1223

—— • ——

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1224
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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1225

—— • ——

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1226

—— • ——
İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1487
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İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1472

—— • ——
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1479

—— • ——
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1482

—— • ——
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:

1488
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ÇOK FONKSİYONLU YAZICI CİHAZLARI VE GÜVENLİ BASKI ÇÖZÜMÜ
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı
Çok Fonksiyonlu Yazıcı Cihazları ve Güvenli Baskı Çözümü işinin teknik şartnamesine uygun
olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif
usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 17.02.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
1462/1-1
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BORULU TİP ISITICILARIN VE BUHARLAŞTIRICI BORULARININ BASINÇLI
SU JETİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Borulu Tip Isıtıcıların ve Buharlaştırıcı Borularının Basınçlı Su Jeti ile Temizlenmesi İşi
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2022/42586

1- İdarenin
a) Adresi

: Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/
KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) Elektronik posta adresi

:-

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 37.030 Adet Borunun Basınçlı Su Jeti ile Temizliği

b) Yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi

: İşi alan yüklenici bildirim tarihinden itibaren en geç 10
(on) gün içerisinde işe başlayacak ve iş yeri teslim
tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) iş gününde işi teslim
edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 21.02.2022, Saat:11:00

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir, (KDV dahil) 200,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim
günü olmalıdır
8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
1364/1-1
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EVSAFI DÜŞÜK MELAS SATIŞI VE TANKLARININ TEMİZLİĞİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızın “1 adet Melas Tankında bulunan (± %20 toleranslı) yaklaşık 1500 ton evsafı
düşük melasın satışı ve ihale dokümanında belirtilen hususlara göre tanklarının temizliği işi”
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Satış Yönetmeliği esasları dahilinde kapalı zarfla teklif alma usulü
ile, gerekli görülmesi halinde ise açık artırma ve pazarlık suretiyle ihale edilecektir.
Bu nedenle firma yetkililerinin ihale gün ve saatinde idaremizde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
1- İdarenin
a) Adresi

: Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii / 37070
KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 33 / 0 366 242 73 11
2- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii/KASTAMONU

b) İhale tarihi

: 17.02.2022

c) İhale saati

: 11:00

3- İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler şartnamede belirtilmiştir. Belgelerin aslı
yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması
gerekmektedir.
4- İhale dokümanı, Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5- Teklifler en geç 17.02.2022 günü, saat 11:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden
idare sorumlu tutulamaz.)
6- İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık arttırma
ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.
İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık yapılması)
gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır bulunmaları
gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk
teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.
7- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce
belirlenecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
9- İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta ya da
iptal etmekte serbesttir.
1378/1-1

6 Şubat 2022 – Sayı : 31742

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 41

17 TON EİMCO ENDÜVİ TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
17 Ton Eimco Endüvi tamiri /işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g)
bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve
Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin
a) Adı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı

b) Adresi

Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090 ZONGULDAK

c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 79 - 03722591900
ç) İhale Dokümanının
Görülebileceği ve Satın
Alınabileceği Yer

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68.
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA

d) Tekliflerin verileceği yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi

muttalip.özdemir@taskomuru.gov.tr

2-İhale Konusu Alımın/
Hizmetin
a) Dosya No

2227505

b) İKN

2022 / 74134

c) Niteliği, Türü, Miktarı

Hizmet alımı 17 Tonluk Eimco Endüvi tamiri (3 kalem)

ç) Teslim Yeri / İşin
Yapılacağı Yer

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Merkez /
Zonguldak

d) İşe Başlama Tarihi

Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri
başlayacaktır.

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK

b) Tarih ve saati

23.02.2022 Çarşamba günü saat: 15:00

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler :
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil
tasdiknamesi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken
Kriterler
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb)
yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır
8- Bu ihalede kısmı teklif verilebilecektir..
9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden
ulaşılabilir
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif
Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır.
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
16.2. 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.
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından:
Kaşınhanı Mahallesi 342 ada 1 nolu 6.063,00 m² taşınmaz mülkiyeti Meram
Belediyesi’ne ait, imar planında [E: 0.50 Yençok: 10.50 m] Sanayi Alanı’na isabet eden
3.941.000,00 TL muhammen bedelli 118.230,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı Yasa
hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den
istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 23/02/2022 Çarşamba günü saat 15.30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi
No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda,
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz
bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
A- Gerçek Kişiler için:
a- İç zarf (Teklif Mektubu),
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye
katılmak istediği belirten dilekçe,
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek),
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile
teyid edilecektir.),
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi,
h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
B- Tüzel Kişiler için:
a- İç zarf (Teklif Mektubu),
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b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye
katılmak istediği belirten dilekçe,
c- Tebligat için adres beyanı,
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz
veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge,
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 23/02/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a
kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na
teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin de 23/02/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin 24 de 1’i ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme
damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan
ihale bedeli 23 eşit taksitte ödenecektir.
Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde
ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve
ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİK
2021 yılı gayri safi geliri 2.941.527,65.-TL olan birinci sınıf Bakırköy Otuzbeşinci
Noterliği 01.03.2022 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu

elektronik

ortamda

gerçekleştirileceğinden

fiziken

yapılan

başvurular

kabul

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
1443/1/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİK
2021 yılı gayri safi geliri 1.815.934,79.-TL olan Bozüyük Birinci Noterliği 15.03.2022
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu

elektronik

ortamda

gerçekleştirileceğinden

fiziken

yapılan

başvurular

kabul

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
1443/2/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Cengiz Altıntaş Eğitim, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı
VAKFEDENLER: Cengiz ALTINTAŞ.
VAKFIN İKAMETGÂHI: AYDIN
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Aydın 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.01.2022 tarihinde kesinleşen ve 02.12.2021
tarihli ve E:2021/351, K:2021/768 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türk toplumunun milli kültür ve varlığını koruyup geliştirmek, milli
şuura sahip, üstün vasıflı, bilgili, kültürlü, becerikli, nitelikli, çağdaş ve cumhuriyet ilkelerine
bağlı nesiller yetiştirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin Türk Lirası).
YÖNETİM KURULU: Cengiz ALTINTAŞ, Arif ASLAN, Yüksel YALOVA, Ayhan
SARISU, Sümer Mustafa GÜNGÖR.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyet tarafından uygun
görülen bir başka vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1413/1-1

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Haki Toprak Bünyamin Mesut Vakfı.
VAKFEDENLER: Kadir DEMİRELLER, Mustafa Kerim AVCI, Nuri BIYIK, Hasan
ÖZDEMİR, Erkan BOSTANCI.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.11.2021 tarihli ve E:2021/196
K:2021/431sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Toplumumuzun insanımızın inançlı kültürlü ilmi seviyesi yüksek
çağdaş bilim ve teknolojik bilgilere sahip örnek şahsiyetler olmalarını sağlamak ve vakıf
senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000 TL (YüzellibinTL) nakit.
YÖNETİM KURULU: Kadir DEMİRELLER, Mustafa Kerim AVCI, Nuri BIYIK, Hasan
ÖZDEMİR, Erkan BOSTANCI.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakıf mütevelli heyetinin oy birliği ile belirleyeceği ve
vakıf gayesine uygun hizmet eden başka bir vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1414/1-1

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Bekir Sacide Kadriye Filiz Meral Hakkı Keleşoğlu Eğitim ve Yardım Vakfı
(BESKVA)'nın dağılmasına ilişkin Kula Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/01/2022 tarihinde
kesinleşen 07/10/2021 tarih ve E:2018/687, K:2021/489 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
1439/1-1
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğünden:
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji 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

DUYURU
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.
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