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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ESER/TASARIM SATIŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM  
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personeli 
tarafından yapılan eser/ tasarımların satışı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personeli tarafından yapılan 
eser/tasarımların, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web 
sayfası üzerinden satışının yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Dayanak 
Madde 3- Bu yönerge; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58 inci Maddesi, 5846 Sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye 
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 
Yönetmelik” ve KSÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım 
Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Tanımlar
Madde 4- Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini 
b) Fakülte : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini
c) Bölüm: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerini,
ç)  Döner Sermaye Geliri: İlgili mevzuat uyarınca mesai saatleri içinde ve/veya mesai   
     saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
d) Eser: Resim, heykel, müzik, sinema, geleneksel el sanatları, tekstil ürünü vb sanatsal 

ürünleri,
e) Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonu (Komisyon): Satışa sunulacak eser/tasarımların 

değerlerini belirleyip Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunacak Güzel Sanatlar Fakültesi 
bünyesinde oluşturulan komisyonu,

f) Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusu: Satışa sunulacak eser/tasarımların kayda alınmasından, 
Fakülte kurumsal web sayfasında yayınlanmasından, satın alan kişiye/kuruma yönerge 
doğrultusunda eser/tasarımın teslim edilmesinden, ilgili evrakların saklanmasından ve 
eser/tasarımların muhafazasından sorumlu fakülte idari personelini,

g) İşletme : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununu,
h) Tasarım: Moda ve tekstil, iç mimarlık, grafik ve endüstri ürünleri vb. tasarım ürünlerini,
ı) Web sitesi: http://guzelsanatlar.ksu.edu.tr adresini,
i)  Yönetici: Kanunun 58. Maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
j) Yönetim Kurulu: Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulunu,
k) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 
    Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eser /Tasarım Değer Tespit Komisyonunun Oluşturulması, Görevi ve Sorumlulukları

Eser/tasarım değer tespit komisyonunun oluşturulması
Madde 5- Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonu; Dekan, Dekan Yardımcısı ve Bölüm 
Başkanlarından olmak üzere en az 3 öğretim elemanından oluşturulur. Dekan, aynı zamanda 
Eser /Tasarım Değer Tespit Komisyonunun başkanıdır.  

Eser/tasarım değer tespit komisyonunun görev ve sorumlulukları
Madde 6- 1) Dekanın belirleyeceği tarihlerde komisyon toplantısını gerçekleştirmek.
2) Eser/tasarımların satışa sunulmasına onay vermek.
3) Eser/tasarımların değerlerini tespit etmek. 
4) Komisyonda alınan kararları, Fakülte Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere Dekanlığa 
iletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satışa Sunulacak Eser/Tasarım Başvuru Usul ve Esasları

Madde 7- 1) Satışı yapılmak istenilen eser/ tasarım sahibinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi personeli olması gerekmektedir. 
2) Satışı yapılmak istenilen eser/tasarımların başvuruları, Eser/Tasarım Değer Tespit 
Komisyonuna yapılır. Bu yönergenin eser/tasarım tanımında yer alan sanat veya tasarım 
ürünlerinin başvuruları, Komisyona yapılır. 
3) Başvurusu yapılacak eser/tasarımların, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı 
olmaması gerekir. 
4) Başvurusu yapılan eser/tasarımlarda, eser/tasarım sahibi eser/tasarımın kendi özgün 
eser/tasarımı olduğunu, üçüncü şahısların bu eser/tasarım üzerinde herhangi bir hakları 
bulunmadığını; eser/tasarım üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü 
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser/tasarım sahibinin kendisinin hukuken 
sorumlu olduğunu ve eser/tasarımlarda yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. 
taleplerden doğabilecek hukuki sorumlulukların eser/tasarım/tasarım sahibine ait olduğunu 
ilgili “Eser//Tasarım Başvuru Formunda” beyan ve kabul eder. Eser/Tasarımın satışının 
yapıldığı durumda da eser/tasarımın tüm telif ve kullanım haklarını alıcıya devrettiğini kabul 
eder. Tüm telif hakları Fakülteye ait olan eser/tasarımlarda ise başvuru formuna eser/tasarımın 
telif haklarının alındığına dair belge eklenir. 
5) Başvurular için Eser/Tasarım Başvuru Formu (EK-1) eksiksiz doldurulur. 
6) Başvuru formunda, eser/tasarım sahibinin/sahiplerinin eser/tasarımdaki hak payları yüzde 
olarak belirtilir.
7) Başvuru formunda, eser/tasarımın Üniversite birim imkanları kullanılarak yapılıp 
yapılmadığı belirtilir. 
8) Başvurusu yapılacak eser/tasarımın başvuru formu, eser/tasarımla birlikte Komisyona 
teslim edilir.
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9) Komisyon, yapılan başvuruları başvuru formunda eksiklik olması veya eser/tasarımın 
hasarlı şekilde teslim edilmesi gibi nedenlerden dolayı kabul etmeme hakkına sahiptir.
10) Komisyon tarafından başvurusu alınan başvuru formları, eser/tasarım ile birlikte ilgili 
Komisyon tarafından Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusuna şahsen teslim edilir. Eser/Tasarım 
Kayıt Sorumlusu ilgili belgelerde eksiklik olması veya eser/tasarımda bir hasar/zarar tespit 
etmesi durumunda eser/tasarımı teslim almaz. 
11) Tüm telif hakları Fakülteye ait olan eser/tasarımların başvurularında ise başvuru formları, 
eser/tasarım ile birlikte Eser/tasarım Kayıt Sorumlusu tarafından Dekanlıktan teslim alınır. 

Başvurusu alınan eser/tasarımın muhafaza edilmesi ve eser/tasarım değer tespit 
komisyonu toplantısına sunulması
Madde 8- 1-) Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusu ilgili eser/tasarımları Dekanlık tarafından 
belirlenen bir ortamda muhafaza eder.
2) Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusu teslim aldığı her bir eser/tasarıma daha önce hiç 
kullanılmamış bir numara verir, bu numarayı başvuru formuna yazar ve kendi kayıt defterine 
de verilen numarayı eser/tasarımla eşleştirecek şekilde işler.
3) Numarası verilen eser/tasarımlara ait başvuru formları Eser/Tasarım Değer Tespit 
Komisyonu toplantısında görüşülmek üzere Dekanlığa iletilir.

Komisyonun değer belirlemesi ve fakülte yönetim kurulunun karar alması
Madde 9- 1) Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonu toplantısında, Dekanlık tarafından 
iletilen ve Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonunun satışa sunulmasına onay verdiği 
eser/tasarımlar için karar alınır. 
2) Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonu en az 3 üye ile karar alır.
3) Eser/Tasarımın değerini belirlemede, her bir komisyon üyesi kendi belirlediği değeri ifade 
eder. Tüm Komisyon üyelerinin takdir ettikleri değerlerin ortalaması alınarak esere/tasarıma 
ait nihai değer belirlenmiş olur. 
4) Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonunun alacağı kararlar, eser/tasarım sahipleri 
tarafından kabul edilmiş sayılır ve eser/tasarım sahipleri bu kararlarla ilgili hiçbir hak iddia 
edemezler.
5)Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonunun değer belirlemesi yaptığı eser/tasarımlara ait 
nihai karar, Fakülte Yönetim Kuruluna iletilmek üzere Dekanlığa gönderilir. 
6) Satışı uygun görülmeyen eser/tasarımların sahiplerine e-posta ile bildirim yapılır. 
Eser/tasarım sahipleri e-posta ile bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde “Eser/Tasarım 
Kayıt Sorumlusundan” eser/tasarımlarını şahsen elden teslim almalıdır. Bu süre içerisinde 
alınmayan eser/tasarımlar için eser//tasarım sahibi hiçbir hak iddia edemez.   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eser/Tasarımın Satışa Sunulması, Fakülte Web Sayfasında İlan Edilmesi, Ödemeler ve 

Satıştan Çıkarılma İşlemleri

Madde 10. 1) Komisyon tarafından değeri belirlenen eser/tasarımlara ait karar Fakülte 
Yönetim Kuruluna iletilir ve Fakülte Yönetim Kurulu eser/tasarımlar için karar alır. 
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2) Fakülte Yönetim Kurulunun eser/tasarımlar için aldığı kararlar Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğüne iletilir.
 
Madde 11. 1) Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusu Madde 10’da yer alan tüm hususları kontrol 
ettikten sonra uygun olan eser/tasarımların web sayfası bilgi girişlerini, Dekanlığın belirlediği 
formata göre yapar.
2) Fakülte kurumsal web sayfası satış kısmı üzerinde yapılacak tüm iş ve işlemlerden 
Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusu yükümlüdür. 
3) Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusu, satın alınacak eser/tasarımlarda, sadece KSÜ Döner 
Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi için açılmış olan hesaba, 
belirlenen değerde yatırılmış ödemelerin banka dekontlarını teslim alarak işlem yapar (EK-2); 
bu işlem dışında yapılacak ödemeler kesinlikle kabul edilmez.
4) Satışı yapılan eser/tasarımlar fakülte web sayfasından kaldırılır.

Madde 12. Eser/tasarım sahibine/sahiplerine ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için satışı 
yapılan eser/tasarıma ait dekontla birlikte Dekanlık tarafından KSÜ Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğüne bildirilir. 

Madde 13. Bu yönerge uyarınca satışı yapılan eser/tasarımlar için yapılacak tüm ödemeler ve 
alınan ücretlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dağıtımı, KSÜ Döner Sermaye İşletme 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Madde 14. Fakülte web sayfasında satışa sunulan eser/tasarımlar ilan tarihinden itibaren en 
fazla 1 yıl süre ile ilanda kalır. İlanda kaldığı süre içerisinde satışı yapılmayan eser/tasarımlar 
ilandan kaldırılarak eser/tasarım/ sahiplerinin e-posta adreslerine Eser/Tasarım Kayıt 
Sorumlusu tarafından bilgilendirme yapılır. Eser/Tasarım sahiplerinin, bu bilgilendirmeden 
sonra 2 ay içerisinde fakülteden eser/tasarımlarını şahsen teslim almaları gerekir. Bu süre 
zarfında eser/tasarımların teslim alınmaması durumunda, eser/tasarım sahipleri hiçbir hak 
iddiasında bulunamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 15. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Senatosu ve Güzel 
Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük  
Madde 16- Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 
edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 17- Bu Yönerge, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı tarafından yürütülür. 



EK-1

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ESER/TASARIM SATIŞ BAŞVURU FORMU
Eser/Tasarım Kayıt No (İdare dolduracaktır): Tarih: 

Eser/Tasarım İsmi

Yapım Tekniği

Eserin/Tasarımın Boyutları (cm.)

İletişim Bilgileri Eser/Tasarım Sahibi Eser/Tasarım Sahibi

Adres

e-posta

Cep Telefonu

EK: Eser/tasarım sahipleri KSÜ kimlik belgesi fotokopisi

 Satışı yapılmak istenilen eser veya tasarım sahiplerinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personeli olması gerekmektedir.
 Başvurusu yapılacak eserlerin/tasarımların, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekir.
 Başvurusu yapılan eserlerde/tasarımlarda, eser/tasarım sahibi/sahipleri, eserin/tasarımın kendi özgün eseri/tasarımı olduğunu, üçüncü 

şahısların bu eser/tasarım üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri/tasarımı üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; 
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser/tasarım sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu ve 
eserlerde/tasarımlarda yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumlulukların eser/tasarım 
sahibine/sahiplerine ait olduğunu “bu başvuru formunda” beyan ve kabul eder. Eserin/Tasarımın satışının yapıldığı durumda da 
eserin/tasarımın tüm telif ve kullanım haklarını alıcıya devrettiğini kabul eder.

 Eser/Tasarım Değer Tespit Komisyonunun alacağı kararlar, eser/tasarım sahipleri tarafından kabul edilmiş sayılır ve eser/tasarım 
sahipleri bu kararlarla ilgili hiçbir hak iddia edemezler.

 Satışı uygun görülmeyen eserlerin/tasarımların sahiplerine bu formda yer alan e-posta ile bildirim yapılır. Eser/tasarım sahiplerinin e-
posta ile bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde “Eser/Tasarım Kayıt Sorumlusundan” eserlerini/tasarımlarını şahsen elden teslim 
almalıdır. Bu süre içerisinde alınmayan eserler/tasarımlar için eser/tasarım sahibi/sahipleri hiçbir hak iddia edemez.

 Tüm resmi yazışmalar bu formda yer alan e-posta üzerinden yapılacak ve bağlayıcı olacaktır.
 Fakülte web sayfasında satışa sunulan eserler/tasarımlar ilan tarihinden itibaren en fazla 1 yıl süre ile ilanda kalır. İlanda kaldığı süre 

içerisinde satışı yapılmayan eserler/tasarımlar ilandan kaldırılır ve eser/tasarım sahiplerinin e-posta adreslerine Eser/Tasarım Kayıt 
Sorumlusu tarafından bilgilendirme yapılır. Eser/tasarım sahiplerinin, bu bilgilendirmeden sonra 2 ay içerisinde fakülteden 
eserlerini/tasarımlarını şahsen teslim alması gerekir. Bu süre zarfında eserlerin/tasarımların teslim alınmaması durumunda, eser/tasarım 
sahipleri hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

                                             ADI SOYADI                                                                             ADI SOYADI 
                                                   İMZA                                                                  İMZA

Eser/Tasarım Sahipleri Adı Soyadı T.C. Kimlik No

Eserdeki
/Tasarımdaki 
Yüzde Hak 

Payları

Eserin/Tasarımın 
Üniversite Birim 

İmkanları 
Kullanılarak 

Yapılıp 
Yapılmadığı 
(Evet/Hayır)

IBAN NO



EK-2

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ESER/TASARIM SATINALMA FORMU

              Tarih:

 Ek’te ….. numaralı eser/tasarım için yapmış olduğum banka ödeme dekontu yer 
almaktadır. Bu eserin/tasarımın satın alma işlemlerinin tarafıma yapılması için gereğini arz 
ederim.

Ek: Banka Ödeme Dekontu

Adı Soyadı :                                   

T.C. Kimlik No :

İmza :

Adres :

e-posta :

Cep telefonu : 

 Not: Ödeme sonrası 24 saat içerisinde eseri/tasarımı teslim alınız.


