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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ ARASINDA

KÜLTÜR ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6463 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 7 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması

uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013

—— • ——
GÜNEYDOĞU AVRUPA AFETLERE HAZIRLIK VE ÖNLEME GİRİŞİMİNİN

KURUMSAL ÇERÇEVESİ HUSUSUNDA MUTABAKAT MUHTIRASININ VE

EKİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6464 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) “Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi’nin Ku-

rumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırası” ve “Eki”nin beyanla onaylanması uygun

bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

22 Mayıs 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28654



TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KOSOVA
CUMHURİYETİ EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ARASINDA EĞİTİM ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6465 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında
Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ KONULU

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6466 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mu-
tabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6467 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 20 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA CEZAİ KONULARDA KARŞILIKLI ADLİ

YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6468 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 31 Mayıs 2011 tarihinde Priştine’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım
Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALEZYA HÜKÜMETİ ARASINDA

27 EYLÜL 1994 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN GELİR ÜZERİNDEN

ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ

KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6469 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 17 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da  İmzalanan Gelir

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOLİVYA ÇOKULUSLU

DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE  TİCARİ

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6470 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 29 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği An-

laşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013

—— • ——
TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASINI

DEĞİŞTİREN PROTOKOLE KATILMAMIZIN UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6471 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren

Protokol”e katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ I SAYILI PROTOKOLÜNÜN II SAYILI EKİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 1/2010 SAYILI ORTAK
KOMİTE KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6472 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 23 Aralık 2010 tarihinde Tiflis’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin
Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın onaylanması uygun bulun-
muştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK TANZANYA
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN
KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN

Kanun No. 6473 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) 11 Mart 2011 tarihinde Darüsselam’da imzalanan “Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST
TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ EKİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ 1/2012 SAYILI
TÜRKİYE-TUNUS ORTAKLIK KONSEYİ KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN

Kanun No. 6474 Kabul Tarihi: 30/4/2013

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari
İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III’te değişiklik yapılması hakkındaki “1/2012 Sayılı
Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

           Karar Sayısı : 2013/4754

           29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 26/2/2013 tarihli ve 6442 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Huku-

ki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının

29/4/2013 tarihli ve 69287 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Beşir ATALAY

                Başbakan V.

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                   B. BOZDAĞ

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                     F. ÇELİK                                       V. EROĞLU                                    M. GÜLER                                    M. M. EKER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                  Dışişleri Bakanı V.                           Ekonomi Bakanı V.

                     S. KILIÇ                                          S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                  B. YILDIRIM                                  Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı V.                  Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                   M. MÜEZZİNOĞLU                                  V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                       Milli Savunma Bakanı V.                    Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

          Başbakanlıktan:
           Karar Sayısı : 2013/335

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavir-

liğine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan ALBAYRAK’ın atan-

ması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

21/5/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                                        

                Başbakan                                                    

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/340

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Enerji İşleri Genel Müdür

Yardımcılığına Erdoğan SERT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

21/5/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/341

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Proje ve Koordinasyon

Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Suzan KURT’un atanması, 657 sayılı Kanun’un

68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

21/5/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/342
           1 – Uşak Emniyet Müdürü Şammaz DEMİRTAŞ’ın,
           Yalova Emniyet Müdürü Ahmet Selim AKYILDIZ’ın
           başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,
           2 – Uşak Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ogün TOPRAK’ın,
           Yalova Emniyet Müdürlüğüne Gümüşhane Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit YÜKSEL’in,
           Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ahmet CAN’ın,
           Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Fikret SALMANER’in,
           Bilecik Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Eyüp ÖZÜDOĞRU’nun
           atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

21/5/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/343
           1 – Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin subay üyesi olan J.Kur.Alb. Güven ŞAĞBAN
(1990-50)’ın görev süresinin 2013 yılı içerisinde dolacak olması nedeniyle bu personelin görevi
sonlandırılarak 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 9’uncu maddesi
gereği, J.Kur.Yb. Şerif BEK (1994-101)’in üye olarak atanması uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

21/5/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Van J.Asyş.Kor.K.lığı İsth.ve İKK.Ş.Md., 13654337484, J.Kur.Yb., Şerif BEK, 1994-101,
30.08.2010, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 3’üncü Daire Subay Üyeliğine

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 3’üncü Daire Subay Üyesi, 40756056722, J.Kur.Alb.,
Güven ŞAĞBAN, 1990-50, 30.08.2009, J.Gn.K.lığı Per.Bşk.lığı emrine

—— • ——
          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/344
           1 – Bu Kararnamede kimlikleri yazılı kurmay subayların hizalarında gösterilen görevlere
atanmaları 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

21/5/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

AYİM 3’üncü D. Bşk. Üyeliğinden ANKARA, 12637951846, Hv.Svn.Kur.Alb., Sadrettin
AÇIKSÖZ, 1991-Top.29, 30.08.2010, K.K. Per.Bşk. Emrine ANKARA

K.K. Per.Bşk. Emrinden ANKARA, 16220546792, P.Kur.Yb., Ahmet UÇAR, 1993-204,
30.08.2011, AYİM 3’üncü D. Bşk. Üyeliğine ANKARA (30 Ağustos 2013’den itibaren)

Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                                22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 94



YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
HAMMADDE VE ŞEKER FİYATLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammad-
de ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde yer alan “(c)” ibaresi “(d)” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”
“i) Münavebe: Şekerin hammaddesi olan bitkiler ile diğer kültür bitkilerinin, aynı alanda

belirli yıl aralıkları ile iklim ve toprak şartları dikkate alınarak yetiştirilmesi veya üretilmesini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümle-

sinde yer alan “belirleyerek” ibaresi “ve uygulanacak münavebe dönem ve esaslarını” olarak
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve onbirinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümleden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Şirketler veya fabrikalar, A ve B kotası pancar dışındaki C pancarını Kurul kararı ile belirlen-
miş kendi ekim alanlarından temin etmek üzere sözleşmeli olarak ürettirebilirler.”

“Şirketler veya fabrikalar, şeker üretimi için kendi ekim alanlarında yeterli hammadde
bulamadıkları takdirde münavebe esasları dahilinde kendi ekim alanları dışından da Kurumun
izni ve denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilirler.”
“Şirketlerin ekim alanı devri, yeni ekim alanı tahsisi ve ekim alanı dışı pancar temin etme ta-
lepleri Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının dördüncü cüm-
lesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi “Kurumca talep edilen usul ve şekilde” olarak değişti-
rilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak pancar dışı hammadde temin ve sarfında “Eşdeğer Eşya” kullanımına ilişkin uygula-
malar gümrük mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yazılı
olarak” ibaresi “talep edilen usul ve şekilde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde geçen “Müsteşarlığa’’ ibareleri
“Ekonomi Bakanlığına’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Kurum, şirket ve bünyesindeki fabrikalarda görevleri ile ilgili konularda

araştırma ve denetimde bulunabilir.
Kurum, şirket ve bünyesindeki fabrikalar nezdinde; hammadde üretimi, temini, fiyat-

landırma, fire tespiti, bedel ödemeleri ve bedel ödemelerine esas parametrelere ilişkin husus-
larda denetim ve gözlemde bulunabilir. Bu iş ve işlemlerle ilgili olarak teknolojik imkanlardan
yararlanabilir. Bu amaçlarla gerektiğinde şirketler ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yarar-
lanabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARINDA OKUTULACAK ÖĞRENCİLERE

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak,

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli personel yetiş-

tirmek için fakülte veya yüksekokullarda okutulacak öğrencilerin nitelikleri, seçme ve alım

esasları, özlük hakları, disiplin esasları, öğrenci izinleri, eğitim-öğretim ve öğrencilere kazan-

dırılacak mesleki eğitimi, başarı durumları, mezuniyet ve atamalarını, öğrenciliğin sona erdi-

rilmesi ve diğer hususlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Devlet üniversitelerinin fakülte veya yüksek okulla-

rında, Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka-

nununun 27 nci maddesi ile 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun

30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Aday: Emniyet Genel Müdürlüğü adına fakülte veya yüksekokullarda okutulacak

öğrenci adayını,

b) Akademi: Polis Akademisini,

c) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

d) Bölüm: Her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulacak öğrencilerin fakülte ve-

ya en az dört yıllık eğitim alanlarını,

e) Daimi evci izni: Anne veya babasının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhi-

linde ikamet ettiği belirlenen öğrencilere eğitim-öğretim yılı boyunca anne veya babasıyla sü-

rekli kalması için verilen izni,

f) Disiplin Kurulu: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulunu,

g) Eğitim izni: Öğrencilerin fakültelerine bağlı olarak görmüş oldukları derslerle ilgili

staj, laboratuar, sempozyum, arazi çalışması, kurs, spor ve benzeri etkinliklerden dolayı verilen

izni,

ğ) Erasmus öğrencisi: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer

alan Erasmus Programı çerçevesinde üniversitesi tarafından yurt dışına gönderilen öğrenciyi,
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h) Erasmus Programı: Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları kapsamında yer

alan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,

ı) Fakülte: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin öğrenim gördükleri

en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarını,

i) Fakülte Öğretim Kurulu: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Fakülte Öğretim Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: Güvenlik Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

k) FYO: Fakülte ve yüksekokulları,

l) FYO öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına yükseköğretim kurumlarında oku-

tulan fakülte veya yüksekokul öğrencilerini,

m) Gece yatısı izni: Evci olmayan öğrencilere anne veya babası yahut 18 yaşından bü-

yük ikinci derecede kan hısımları ile velilerden birinin müracaatıyla Ankara Büyükşehir Bele-

diyesi sınırları içerisinde hafta içi veya hafta sonunda, cuma günü mesai bitiminden itibaren

pazar günü akşam yoklamasına kadar, gece dışarıda yatması için verilen izni,

n) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

o) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ö) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolayı hafta içinde belirli saat

aralığında verilen izni,

p) Hafta sonu evci izni: Anne veya babasının Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları

dâhilinde ikamet ettiği belirlenen öğrencilere ders yılı boyunca, cuma günü mesai bitiminden

pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin

son günü akşam yoklamasına kadar verilebilen izni,

r) Hastalık izni: Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği dok-

tor raporu ile belirlenen öğrencilere istirahatlarını memleketlerinde geçirebilmeleri için rapor

süresince verilen izni,

s) Kolej: Polis Kolejlerini,

ş) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı dilekçelerine istinaden yılda en

çok on güne kadar verilen izni,

t) Mesleki eğitim: FYO öğrencilerinin öğrenciliğe kabul edilişinden mezuniyetlerine

kadar geçen süre içerisinde aldığı polislik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,

u) Resmi tatil izni: Cumartesi, pazar ve diğer resmi tatil günlerinde gündüz verilen izni,

ü) Sağlık Şartları Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

v) Sömestr izni: Öğrenciye iki dönem arasında verilen izni,

y) Üniversite: Polis Akademisi kampüsünün bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi

sınırları içerisinde bulunan devlet üniversitelerini,

z) Yaz tatili izni: Öğrenciye eğitim-öğretim yılı sonunda verilen izni,

aa) Yurt dışı izni: Öğrencilerden eğitim-öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilere

makul istek ve mazeretlerinden dolayı ülke dışında geçirilmesi için verilen izni,

ab) Yüksekokul: Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin öğrenim gör-

dükleri en az dört yıllık yüksekokulları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
FYO Öğrenciliğine Giriş

Öğrenci Kaynağı
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe göre okutulacak öğrencilerin kaynağını; lise ve dengi

okulları bitirenlerden devlet üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumaya hak kazanmış
veya okumakta olan bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencileri oluşturur.

(2) Hazırlık sınıfı ile dördüncü sınıftan öğrenci alınamaz. Ancak, beş veya daha fazla
öğretim süresi olan fakültelerin dördüncü sınıflarından da öğrenci alınabilir.

FYO öğrenci bölümleri ve sayısının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük daire başkanlıkları ve Akademi tarafından her yıl

Haziran ayına kadar öğrenci okutulması istenilen bölümler ve öğrenci sayısı tespit edilerek ge-
rekçeli olarak Eğitim Daire Başkanlığına bildirilir.

(2) Genel Müdürlük daire başkanlıkları ve Akademinin talepleri Eğitim ve Personel
Dairesi Başkanlıklarınca değerlendirilir ve Başkanlığın barınma konusundaki görüşü alındıktan
sonra, okutulacak öğrencilerin sayısı ve bölümleri belirlenir. Belirlenen bölümler ve öğrenci
sayısı Genel Müdürün onayı ile kesinleşir ve Eğitim Daire Başkanlığınca Polis Akademisi Baş-
kanlığına bildirilir.

(3) Öğrenci alımları o yıl Başkanlıkça belirlenen sınav takvimine göre eğitim-öğretim
yılı başında yapılır. Belirlenen bölümler ve duyurulan başvuru tarihleri dışında yapılan başvu-
rular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Belirlenen bölümlerden, Ankara’daki üniversitelerin Ankara dışında bulunan fakülte
veya yüksekokullarının bölümlerini veya Ankara dışında bulunan üniversitelerin Ankara’daki
fakülte veya yüksekokullarının bölümlerini kazanan öğrenciler ile burslu olsa dahi özel üni-
versitelerdeki bir öğrenim dalını kazanan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.

Adaylarda aranılan şartlar
MADDE 7 – (1) FYO aday öğrencilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak.
c) Evli veya nikâhsız yaşamakta olmamak.
ç) Eğitime başlayacağı yılın l Ekim tarihi itibariyle; birinci sınıfa devam edecekler için

22 yaşından, ikinci sınıfa devam edecekler için 23 yaşından, üçüncü sınıfa devam edecekler
için 24 yaşından, dördüncü sınıfa devam edecekler için 25 yaşından gün almamış olmak. (18
yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaşa göre işlem yapılır.)

d) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak
adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak.

e) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
f) Yasadışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yü-

rüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.
g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve

diğer organlarına üye bulunmamak.
ğ) Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde

aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film,
video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın,
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yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile
hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı
idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suç-
lardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi biri-
siyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş ol-
mak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.

h) Genel Müdürlükçe belirlenen öğretim dallarında okumaya hak kazanmış olmak ve
devam ettiği öğretim dallarında önceki sınıflara ait derslerden başarılı olmak.

ı) Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış
olmak.

i) İlgili devlet üniversitesinin hazırlık veya son sınıfında okumamak, ekstern veya ikinci
öğretim programlarında olmamak.

j) Devlet üniversitelerinin birinci, ikinci veya üçüncü sınıfında okuyor olmak; beş yıl
veya daha fazla öğretim süresi olan fakülte ve bölümlerin ise en fazla dördüncü sınıfında okuyor
olmak.

k) Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu veya psi-
kotrop maddeler hiç kullanmamış olmak.

l) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş
suçlar ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulun-
mamak,

2) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile

neticelenmemiş olmak.
m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
n) Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim-öğretim kurumlarından disiplinsizlik se-

bebiyle çıkarılmamış olmak.
(2) Polis Kolejleri ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden fakülte veya yük-

sekokullara alınacaklarda boy ve beden kitle indeksi şartı aranmaz.
(3) Fakülte veya yüksekokullar sınavını kazanan adaylardan, kesin kayıtları yapılıncaya

kadar adaylarda aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin, adaylığı Başkanlık onayı ile sona
erdirilir.

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli

MADDE 8 – (1) FYO öğrenciliğine alınacak öğrenci sayısı, bölümleri, başvuru süresi,
şekli ve sınav tarihleri ile ilgili duyurular Başkanlıkça her türlü iletişim araçları kullanılarak
veya tanıtım broşürü yayımlamak suretiyle yapılır.

(2) Başvurular her yıl Başkanlık tarafından belirlenen yer ve tarihler arasında başvuru
merkezine şahsen yapılır.

(3) Eksik belge veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten
sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
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Başvuruda istenen belgeler
MADDE 9 – (1) Tespit edilen öğrenim dallarını kazanan veya bu öğrenim dallarında

öğrenimlerine devam eden aday öğrenciler Başkanlıkça belirlenen ve duyurulan süre içinde;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
c) 2 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için bir önceki sınıfın derslerinden almış olduğu

notları gösteren not dökümü belgesi,
d) Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
e) Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren belge,
f) Hazırlık sınıfından sorumlu olmadığını, muaf veya geçmiş olduğunu belirten belge,
g) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
ğ) Herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye olmadığına dair yazılı be-

yanı,
h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
ile ilanda belirtilen yere bizzat başvururlar.
(2) Başvuruda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin

başvuruları geçersiz sayılır. Başvuruları kabul edilen adaylara “Sınav Giriş Belgesi” verilir.
(3) Adaylardan alınan sınav ücretlerinin miktarı her yıl Fakülte Yönetim Kurulu tara-

fından tespit edilir. Sınav ücretleri, Başkanlığın döner sermayeyle ilgili birim hesabına yatırılır.
Sınav zamanı ve yeri
MADDE 10 – (1) Sınavlar, Başkanlıkça belirlenen tarih ve yerlerde yapılır.
Sınav esasları ve sınav şekilleri
MADDE 11 – (1) FYO öğrenci adaylarına, sınavlarla ilgili Başkanlıkça çıkarılacak yö-

nerge doğrultusunda, görevlendirilen komisyonlar tarafından, fiziki yeterlilik ve mülakat sı-
navları yapılır.

(2) Fiziki yeterlilik sınavında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:
a) Başvurusu kabul edilen adayların fiziki yeterlilik sınavı, Fiziki Yeterlilik Sınav Ko-

misyonu tarafından uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir.
c) Erkek ve bayan adayların sınavları, sınav yönergesinde yer alan farklı kriterlere göre

değerlendirilir.
ç) Fiziki yeterlilik sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan

almak zorunludur. Başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına
alınırlar.

d) Fiziki yeterlilik sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından ilanen duyurulur.
(3) Mülakat sınavında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:
a) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınav Komisyonu tarafından

mülakat sınavına tabi tutulurlar.
b) Mülakat Sınav Komisyonu, aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut duru-

munu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre iki aşamada yapar.
1) İlk aşamada komisyon, adayları Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 25 inci maddesine

göre değerlendirir. Bu aşamada, kurulda bulunan doktor ile psikiyatrist veya psikolog ya da
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psikolojik danışma ve rehberlik bölümü mezunu üyenin görüşleri alınır ve bu değerlendirme
sonucu olumlu bulunan adaylar ikinci aşamaya geçer. Değerlendirme sonucu bu aşamada olum-
suz olan adayların olumsuzluk nedeni değerlendirme karar formunda açıkça belirtilir.

2) İkinci aşamada adaylardan, sözlüye esas olmak üzere Komisyon üyelerince yönelti-
len soru/sorular hakkında anlatım yapması istenir. Anlatım sonrası kurul adayı değerlendirir.
Değerlendirme, konu hakkındaki bilgi ve dikkat düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, sözlü
ifade becerisi, kendine güven duyma ve fiziki görünüşü olmak üzere beş alan üzerinden yapılır.
Komisyon üyeleri adayın tanımlanan beş alandaki özelliklerini 100 tam puan üzerinden değer-
lendirir ve her bir alana vermiş olduğu puanlar toplanıp beşe bölünerek adaya vermiş olduğu
başarı puanı tespit edilir. Tüm Komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanıp beşe bölündükten
sonra adayın 100 tam puan üzerinden mülakat sınavı başarı puanı hesaplanarak belirlenir. Pu-
anların eşitliği halinde komisyon üyeleri yeni bir puanlama yapmadan adaylar için ikinci bir
oylama yaparlar. Oylama sonucunda salt çoğunluğa ulaşan aday başarılı sayılır. Bu puanlama,
değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Mülakat sınavı başarı puanı belirlenen adayların aynı bölüm için mülakat sınavına
girenlerden aldıkları puan esas olmak üzere en yüksek puandan başlanarak asil, yedek ve ba-
şarısız listesi düzenlenir. Adaylardan 70 puanın altında alanlar başarısız olarak ilan edilir.

(5) Komisyonca belirlenen mülakat sınav sonucu başarı listesi Genel Müdürün onayı
ile adaylara ilanen duyurulur.

(6) Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Komisyonu kararlarına karşı sadece maddi hata
yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, kararın ilan edildiği aynı gün içerisinde kararı veren komisyona
aday tarafından yapılır. Komisyon itirazı, kendine ulaştığı gün değerlendirerek karara bağlar.

(7) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar kendilerine duyurulacak yer ve zamanda
hazır olurlar.

(8) Başkanlıkça belirlenen yer ve tarihte Fiziki Yeterlilik veya Mülakat Sınavına katıl-
mayanlar sınav giriş haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(9) Başvuran adayların dosyaları 2 yıl süre ile saklanır. Bu süreler içerisinde talep edil-
mesi durumunda şahsi belgeler adaylara geri verilebilir.

Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 12 – (1) Komisyonlar, Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.
a) Başvuru Kabul Komisyonu; Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı başkanlığın-

da, rütbeli personel ve yeterince memurdan oluşur.
b) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu; Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı baş-

kanlığında, iki beden eğitimi öğretim elemanı, iki rütbeli personel olmak üzere beş kişiden olu-
şur.

c) Mülakat Sınav Komisyonu, Başkanın belirleyeceği Başkan Yardımcısı başkanlığında,
bir rütbeli personel, bir öğretim elemanı, bir doktor ve bir psikiyatrist veya psikolog ya da psi-
kolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu personel olmak üzere beş kişiden oluşur.

(2) Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Komisyonuna yardımcı olmak üzere yeterince rütbeli
personel ve memur görevlendirilir.

Geçici kayıt ve yedek aday çağırma
MADDE 13 – (1) Sınavlarda başarılı olan adayların FYO öğrenciliğine geçici kayıtları

Başkanlıkça yapılır.
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(2) Başarılı olan adaylar Başkanlıkça belirlenen tarihten itibaren en geç beş gün içeri-
sinde FYO Şube Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadırlar. Başvuruda bulunmayan, feragat
eden, ayrılan, vefat eden, sağlık veya güvenlik tahkikatı olumsuz olan ve öğrenciliğe gireme-
yeceği anlaşılan adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağırılır. Çağırılan yedek aday, çağrı
tarihinden itibaren en geç üç gün içinde FYO Şube Müdürlüğüne bizzat başvurmak zorundadır.
Bu süre içinde başvurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Dosyaları Başkanın onayıyla işlemden kaldırılır.

(3) Geçici kaydı yapılan adaylara güvenlik tahkikatı yaptırılır.
(4) Aday öğrencilere ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle, Sağlık Şartları

Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporu aldırılır. Söz konusu sağlık kurulu raporları
incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Komisyonunca “Öğrenci Olur” ya da “Öğrenci Olamaz” ibareli komisyon kararları Başkanlığa
bildirilir.

(5) FYO öğrenciliğine geçici kaydı yapılan öğrencilerin tüm iaşe ve ibateleri Başkan-
lıkça karşılanır.

(6) Giriş sınav sonuçlarının ilanından otuz gün sonra kontenjan doldurulmamış dahi
olsa yedek aday çağrılmaz.

(7) Yedek adayların çağrılması Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden du-
yurulur ve bu duyuru tebliğ niteliği taşır. FYO’ya çağrılan yedek adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmaz.

Kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların, 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yö-
netmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır.

(2) Güvenlik tahkikatı olumlu olarak sonuçlanan, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İş-
leri Dairesi Başkanlığı Komisyonunca “Öğrenci Olur” kararı verilen ve kayıt belgelerini ta-
mamlayan adayların kesin kayıtları Başkanlıkça yapılır.

(3) Kesin kayıt için öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Sağlık kurulu raporu,
b) Noter tasdikli taahhüt senedi ve kefaletname.
(4) Geçici kayıtlı adaylardan; Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkan-

lığı Komisyonunca “Öğrenci Olamaz” kararı verilen, güvenlik tahkikatları olumsuz olan veya
üçüncü fıkrada istenilen belgeleri tamamlayamayanların ilişiği Başkanın onayıyla kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Eğitim öğretimde uyulacak esaslar

MADDE 15 – (1) Başkanlık tarafından yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşa-
ğıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) FYO öğrencisi, fakülte veya yüksekokulunun vermiş olduğu zorunlu ve zorunlu seç-
meli derslere katılır. Üniversitelerindeki eğitim öğretim müfredatındaki dersler kapsamında
öğrencinin dersten geçmesini etki edecek, eğitimine katkı sağlayacak her türlü il içi veya il
dışı faaliyet ve programlara Başkanlıkça izin verilebilir.
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b) Zorunlu ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak

esastır.

c) Eğitim-öğretim faaliyetleri; laboratuar uygulama çalışmaları, staj, inceleme, gezi,

araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle sınıflarda, laboratuarlarda, teşkilat birimlerinde ve

uygun görülen diğer tesislerde yaptırılabilir.

ç) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda

konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.

d) Öğrenciler öğrenim dallarını değiştiremezler. Ancak Başkanlığın uygun görmesi ha-

linde bölümleri aynı kalmak şartı ile Ankara’daki devlet üniversiteleri arasında yatay geçiş ya-

pabilirler. Okudukları üniversitede çift ana dal ya da yan dal okuma hakkı elde eden öğrenciler,

Başkanlığın uygun görmesi halinde FYO öğrenciliğine kabul edildiği bölüm haricindeki diğer

ana dal ve yan dal programlarına ilişkin tüm eğitim öğretim giderleri ile harç ve diğer harca-

maları kendince karşılanmak üzere bir başka bölümün öğretimini de okumakta olduğu bölümle

birlikte devam ettirebilirler.

e) Öğrenciler hem bu Yönetmelik hükümlerine, hem de üniversitelerindeki mevzuat

hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

f) Öğrenciler, fakülte veya yüksekokullarındaki başarı ve disiplin durumlarını gösteren

belgeyi her dönem başında, haklarında adli, idari ve disiplin işlemleri yapılması durumunda

ise en kısa sürede Başkanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

g) Dört yıllık fakülte veya yüksekokullarda okuyanlar, üniversite öğrenim süresinin bir

yıl fazlası süre içerisinde, dört yıldan fazla süreli fakülte veya yüksekokullarda okuyanlar ise,

üniversite öğrenim süresinin iki yıl fazlası süre içerisinde öğrenimlerini tamamlamak zorun-

dadırlar. Öğrenimini sağlık sebebiyle bu süre içinde tamamlayamayanlar ile okullarının son

sınıfında başarısız olanlara bir yıl daha süre tanınır. Ancak sağlık sebebi hariç son sınıfta ba-

şarısız olanlara verilen ek bir yıl sürede ilgililere harçlık ödenmez ve öğrenim giderleri karşı-

lanmaz.

ğ) Öğrencilerden hastalananların, tedavisi sağlık kurulu raporu ile uzun süreceği belir-

lenenlerin Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda kayıtları dondurulur. Bu şe-

kilde sene kaybına uğrayan öğrenciler, öğretime devam etmedikleri sürelerde istihkaklardan

yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerden tedavilerini Sağlık Şartları Yönetmeliğince be-

lirlenen azami süre içerisinde tamamlayarak geri dönenlere son sağlık durumlarıyla ilgili aldı-

rılacak sağlık kurulu raporu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ko-

misyonunca değerlendirilir. Komisyonca yapılacak değerlendirme sonucuna göre öğrencinin

eğitim-öğretime devam edip edemeyeceği belirlenir.

h) Üniversitelerinin yurt dışındaki üniversiteler ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçeve-

sinde, Erasmus Programlarına katılmak isteyen öğrencilerin talebi, mesleki eğitim dersleri, di-

siplin durumu ve uygulamalı kamp eğitimindeki başarı durumları değerlendirilerek Başkanlıkça

uygun görülenlere izin verilebilir. Bu öğrencilerin Erasmus Programından kaynaklanan mas-

rafları eğitim-öğretimini devam ettirdiği üniversite tarafından karşılanır.

(2) Eğitim-öğretim çalışma takvimi, eğitim-öğretim yılı başında hazırlanır ve Başkan-

lıkça onaylanır.
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İntibak eğitimi

MADDE 16 – (1) Adaylar, geçici kayıt işleminden sonra Başkanlıkça uygun görülecek

program ve süre içerisinde intibak eğitimine tabi tutulurlar. Belirlenen program öğretim ele-

manları ve ek ders görevlilerince uygulanır.

(2) İntibak eğitimi veya geçici kayıt esnasında adaylar, eğitimin herhangi bir aşamasında

FYO Şube Müdürlüğüne yazılı başvuruları ile FYO öğrenci adaylığından ayrılabilirler. Bu

adayların dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(3) Geçici kayıtları yapılan adaylardan devlet memuru olanlar intibak eğitimi süresinde

memuriyetlerini sona erdirirler. Bu süre içerisinde memuriyetini sona erdirmeyen adayların ili-

şikleri Başkanın onayı ile kesilir.

Uygulamalı kamp eğitimi

MADDE 17 – (1) FYO öğrencilerine uygulamalı kamp eğitimi, Polis Akademisi Baş-

kanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yaptırı-

lır.

(2) Öğrenciler, Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile birlikte en az bir defa uy-

gulamalı kamp eğitimine katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, fakülte veya yüksekokullarının ders, seminer, laboratuar,

staj, sınav ve diğer eğitim faaliyetleri ile Başkanlıkça planlanan her türlü eğitim-öğretim çalış-

malarına katılmak zorundadırlar.

Sınav değerlendirme ve sınıf geçme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, fakülte veya yüksekokullarının sınav değerlendirme ve

sınıf geçme mevzuatına tabidirler.

(2) Mesleki eğitim dersleri sınav, sınav değerlendirme, sınıf geçme şekil ve şartları,

sertifika başarı notu ve etkisi Başkanlıkça hazırlanacak yönergede düzenlenir.

Mesleki eğitim

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, Fakülte Öğretim Kurulunca belirlenip Başkanlıkça onay-

lanan mesleki eğitim derslerine tabi tutulurlar.

(2) Mesleki eğitim dersleri ile ilgili tüm işlemler Başkanlıkça hazırlanacak yönerge

doğrultusunda düzenlenir.

(3) Mesleki eğitimi başarı ile bitirenlere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

(4) Başkanlık, belirlenen mesleki eğitim derslerini öğrencilerin fakültelerini bitirmeden

önceki yıllarda da yaptırabilir. Öğrencilere sınıfları, ders yükü, fakültelerindeki mezuniyet du-

rumları göz önünde bulundurularak alttan ve üstten ders aldırılabilir.

(5) Üniversitedeki öğrenimlerinin bölümlerini normal eğitim öğretim süresi öncesinde

tamamlayan öğrenciler, alamadıkları mesleki eğitim derslerinden yönerge ile düzenlenen şekil

ve belirlenen süre içerisinde eğitime ve sınava tabi tutulurlar. Başarılı olmaları halinde öğren-

cilerin atamaları 26 ncı madde hükümlerine göre yapılır.

(6) Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışına giden öğrenciler alamadıkları mesleki

eğitim derslerinden yönerge ile düzenlenen şekil ve belirlenen süre içerisinde eğitim ve sınava

tabi tutulurlar.
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(7) Mezun olan öğrencilere bir defalığına mesleki eğitim sertifikası ve not döküm bel-
gesi ücretsiz olarak verilir. Daha sonra yapılacak olan belge taleplerinde her eğitim-öğretim
yılı başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ücret Başkanlığın döner
sermayeyle ilgili birimine yatırılır.

Öğrenci izinleri
MADDE 21 – (1) Öğrencilere, resmi tatil izni, sömestr izni, daimi evci izni, hafta sonu

evci izni, yaz tatili izni, gece yatısı izni, mazeret izni, hastalık izni, eğitim izni ve yurt dışı izni
olmak üzere izin verilir:

a) Resmi tatil izinlerinde, mesleki eğitim derslerinin yapıldığı günler ile öğrencilerin
görevli ve cezalı olduğu günler haricinde bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler
emredilen saatte FYO yurduna dönerler.

b) Sömestr izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.
c) Daimi evci izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.
ç) Hafta sonu evci izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.
d) Yaz tatili izni, Başkan tarafından verilir.
e) Gece yatısı izni, mesai saatleri dâhilinde FYO’dan sorumlu Şube Müdürü, mesai

günlerinin dışında ve tatil günlerinde ise nöbetçi müdür tarafından verilir.
f) Günübirlik izin, FYO Şube Müdürü tarafından verilir.
g) Mazeret izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir.
ğ) Hastalık izni, FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından verilir. Her türlü izin

süresinde doktor raporu alan öğrenciler Başkan Yardımcısının uygun görmesi halinde rapor
sürelerini memleketlerinde geçirebilirler.

h) Eğitim izni, il dışı olması durumunda Başkan, il içinde ise FYO’dan sorumlu Başkan
Yardımcısı tarafından verilir.

ı) Yurt dışı izni, Başkan tarafından verilir.
(2) İzinli çıkan öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.
(3) Daimi evci, hafta sonu evci veya gece yatısı iznine çıkan öğrenciler izinli oldukları

günlerdeki mesleki eğitim dersleri ve sınavları ile üniversitelerinde sorumlu oldukları eğitim
öğretim programlarına ve sınavlarına katılmak zorundadırlar.

(4) Daimi evci ya da hafta sonu evci izni verilen öğrencilerin izinleri; öğrencinin talebi,
evcilikle ilgili şartların ortadan kalkması, disiplin veya ders durumları ve benzeri nedenler göz
önünde bulundurularak Şube Müdürünün teklifi FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısının onayı
ile iptal edilebilir.

Denetim
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili tüm faaliyetleri, Başkanlıkça

ilgili üniversiteler ile irtibat kurmak suretiyle denetlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kıyafet ve Disiplin

Kıyafet
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, Başkanlığın öğrenci kıyafetiyle ilgili mevzuatında belir-

lenen şekilde resmi elbise giyerler. FYO’dan sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından üniversi-
telerinin durumuna göre öğrencilere sivil kıyafetle fakültelerinin eğitim-öğretimine devam et-
melerine izin verilebilir. Bu durumda öğrenciye sivil elbise istihkakı verilmez.
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(2) Öğrenciler, üniformalarında Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden farklı ola-
rak bordo renk kordon kullanır.

Disiplin
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, Başkanlığın disipline ilişkin mevzuatı ve üniversitelerinin

disipline ilişkin mevzuatı hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Öğrencilere, üniversitelerinin yetkili organlarınca verilen disiplin cezaları için dü-

şülecek disiplin notu ile Başkanlığın disipline ilişkin mevzuatına göre verilecek disiplin ceza-
ları, Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulunca tayin ve tespit edilir.

(3) Geçici kayıt süresince aday öğrencilerin disiplin soruşturmaları, Başkanlığın disip-
line ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
FYO Öğrenciliğinden Çıkma, Çıkarılma, Mezuniyet,

Atama ve Mecburi Hizmet

FYO öğrenciliğinden çıkma ve çıkarılma
MADDE 25 – (1) Disiplin yönünden öğrencilikten çıkarma aşağıdaki esaslar çerçeve-

sinde yapılır:
a) Başkanlığın disipline ilişkin mevzuatına göre disiplin notu 60'tan aşağı düşenler,
b) FYO öğrenciliğinden çıkarma cezası verilenler,
Öğrenci Disiplin Kurulunun kararı, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile FYO

öğrenciliğinden ilişikleri kesilir.
(2) Eğitim yönünden öğrencilikten çıkma ve çıkarma aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır:
a) Öğrenimlerini belirlenen süre içinde tamamlayamayanlar,
b) İzinsiz öğrenim dallarını değiştirenler,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memur olma niteliğini kaybedenler,
ç) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar veya öğre-

nimleri sırasında girişte aranan nitelikleri kaybedenler,
d) Kesin kaydı yapılan öğrencilerden Sağlık Kurulları tarafından verilecek rapora dayalı

olarak, Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Polis Akademisi FYO öğ-
rencisi olarak devamına imkân kalmadığına karar verilenlerin ya da Emniyet Hizmetleri Sınıfı
dışında başka bir hizmet sınıfında çalışmasında sakınca görülmeyenlerin,

e) Öğrencilerden eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında tazminat ödemek şartıyla
yazılı başvuruları ile FYO öğrenciliğinden ayrılma isteklerini bildirenler,

f) Öğrencilikleri sırasında evlenenler,
Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın onayı ile FYO öğrenciliğinden ilişikleri ke-

silir.
Mezuniyet ve atama
MADDE 26 – (1) Başkanlık ve Fakültelerindeki eğitim ve öğretimini başarı ile tamam-

layan öğrenciler, öğrenim dallarına göre naspedildiği amirliğe veya ilgili hizmet sınıflarına ye-
terlilik ve yarışma sınavlarına tabi tutulmadan atanır.

(2) Öğrencinin atama işlemleri için FYO öğrenciliğine kabul edildiği bölümden mezun
olması yanında mesleki eğitim derslerinden ve uygulamalı kamp eğitiminden başarılı olması
zorunludur.
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(3) Fakülte ve yüksekokuldaki bölümünden mezun olup da uygulamalı kamp eğitimi
veya mesleki eğitimlerden başarısız olan öğrencilerden istekleri halinde, Emniyet Hizmetleri
Sınıfı dışında bir hizmet sınıfına atamasının yapılması için Genel Müdürlük Personel Dairesi
Başkanlığına bildirilir.

(4) 25 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre ilişiği kesilenlerden
talep edenlerin atanma isteklerini belirtir dilekçesi ile dosyası Personel Dairesi Başkanlığına
gönderilir.

Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

MADDE 27 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü adına fakülte veya yüksekokullarda lisans
eğitimi yaptırılanlar her eğitim-öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yap-
makla yükümlüdürler.

(2) Mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olan ve fakülte
ve yüksekokul öğrenciliğinde kesin veya geçici kaydı bulunan öğrencilerden; istifa edenler
veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren suç işleyenler, sağlık sebebi hariç başka herhangi bir se-
beple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış
olan eğitim-öğretim masraflarını 30/9/2003 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Oku-
yan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödemek zorunda-
dırlar.

Uygulanacak diğer mevzuat

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde öğrenciler Polis Aka-
demisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrencilerine uygulanan mevzuat hükümlerine
tabidirler.

Danışman

MADDE 29 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin
çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim yılı başında Başkanlıkça öğretim elemanları veya
rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 30 – (1) Öğrencilere, bilgi, görgü ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla
Başkanlık veya üniversite tarafından düzenlenen çeşitli kültür ve gezi faaliyetlerine il sınırları
içerisinde Başkan Yardımcısı, il sınırları dışında Başkan tarafından izin verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 2/5/2002 tarihli ve 24743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Em-
niyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliği yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesine bağlı lisansüstü öğ-

retim yapan enstitülerin yüz yüze ve uzaktan eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul
ve esasları düzenlemektir.

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

nunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Anabilim/anasanat dalı: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren

enstitülerin ilgili anabilim/anasanat dalını,
c) Enstitü: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitüleri,
ç) Enstitü Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü

kurullarını,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren

enstitülerin yönetim kurullarını,
e) Müdür: Anadolu Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdür-

lerini,
f) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; bir

lisans diplomasına, en az 2,30/4,00 (57,50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın
puan türünde en az 60 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Exa-
minations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniver-
site Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya
uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle-
nen eş değeri puanı alması gerekir. Yüksek lisans bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanların
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öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer
olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı
alması gerekir.

(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %15’i, yabancı
dil puanının %15’i, mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mülakat puanı ortalamaya
katılmadan önce yapılan sıralamaya göre; kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat
sınavına davet edilir.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı
aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, lisans ortalamasının %25’i
ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si alınarak he-
saplanır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların bir
lisans diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.
ALES ve yabancı dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği
koşulları sağlaması gerekir. Ancak yabancı dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programla-
rında yabancı dil koşulu aranır.

(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise
lisans ortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek
başvuru koşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı
ile belirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’den
az olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sa-
yısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için aday-
ların lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olması, en az 3,00/4,00 (75/100) not ortalamasına
sahip olması gerekir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan baş-
vurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 ve yüksek lisans
derecesi ile başvuranlardan en az 70 standart puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate
Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavla-
rından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen eş değer puanı alması gerekir. Ölç-
me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından
en az 60 veya uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) veya International English Language Testing System (IELTS) gibi Yükseköğretim
Kurulu tarafından eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen eş değeri puanı alması gerekir. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan aday-
ların, öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tara-
fından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 80 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş de-
ğeri puanı alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinden birinden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
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düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer
olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eş değeri puanı
alması gerekir.

(2) Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans ortalama-
sının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. Mü-
lakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki
katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

(3) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı
aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının %25’i, yüksek lisans veya lisans
ortalamasının %25’i ve en az 60 puan almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun
%50’si alınarak hesaplanır.

Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için

adayların öğrenim görecekleri yabancı dilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 65 veya Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan eş değer olarak tanınan sınavların birinden Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
eş değeri puanı alması gerekir. Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan ve prog-
ramlara kabul edilen ancak yabancı dil puan koşulunu sağlayamayanlara en çok bir takvim yılı
ek süre verilir. Bu süre öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bir takvim yılı
içinde yabancı dil puan koşulunu sağlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek
koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

(2) Yabancı dil puanını sağlayamayan öğrenciler, yukarıda belirtilen ek süre içerisinde
istemeleri hâlinde Üniversite tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarına girebilirler.
Seviye tespit sınavında başarılı olan öğrenciler başvurdukları programlara başlarlar. Başarılı
olamayan öğrenciler ise isterlerse Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda bir yıl süre
ile hazırlık sınıfına devam ederler. Bu öğrencilere, 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan lisans

denkliği olanların yüksek lisans programlarına kabulü 4 üncü ve 5 inci maddeye göre, lisans
ve yüksek lisans denkliği olanların doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına kabulü
ise  6 ncı maddeye göre yapılır.

(2) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların
kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu
(ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2), doktora programları için (C1) dü-
zeyinde puan almış olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70
puan almış olmaları gerekir.

Kontenjanların belirlenmesi ve duyurulması
MADDE 9 – (1) Mülakat sonucunda elde edilen başarı sıralaması en yüksek puandan

en düşük puana doğru yapılır ve ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından açıklanır.
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(2) Gerektiğinde, ilgili anabilim/anasanat dalının özelliğine bağlı olarak başvuru alan-
larının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun
yükseltilmesi ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafın-
dan yapılır.

(3) Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için
gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı
doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir.

(4) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine,
lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri ilgili Enstitünün başvuru
koşullarını sağlamak kaydıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul
edilirler. Ayrıca, Üniversite araştırma görevlileri, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı
ve ilgili Enstitünün başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile kontenjandan bağımsız olarak lisansüstü
programlara kabul edilirler.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nite-

likleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı
uygulanabilir.

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim
kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre öğrenci kabul
edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programına dahil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde en
az dört ders veya 30 AKTS kredilik, en çok sekiz ders veya 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık
derslerini almak zorundadır. Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programını tamamlamak için
gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci,
bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programda açılmış olan seçmeli derslerden ala-
bilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında başarılı sayılmak için, bir yüksek lisans öğrencisinin,
bu programdaki her dersten en az DC notu alması ve en az 2,20 genel not ortalaması elde et-
mesi, bir doktora öğrencisinin ise her dersten en az CC notu alması ve en az 2,70 genel not or-
talaması elde etmesi gerekir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınav, ders tekrarı ve
diğer esaslar bu Yönetmelikte yer alan ilkelere tabidir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre Senato
tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz. Bilimsel ha-
zırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dahil edilmez.
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(6) Bilimsel hazırlık programını iki yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu
görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programlarda açılan derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;
a) En az lisans öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olmak,
b) Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını,

her yarıyılın kayıt döneminde yatırmak gerekir.
(3) Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğren-

ciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla 15 AKTS kre-
dilik veya iki derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları,
ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü prog-
ramların ilkelerine tabidir.

(4) Talebi hâlinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı
durumunu gösterir bir belge verilir.

(5) Özel öğrencilerin, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken ba-
şardıkları lisansüstü derslerden muafiyet talepleri, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başka-
nının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir

Enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü prog-
ramında en az bir yarıyılını tamamlamış olan ve bulunduğu programın tamamlanabilmesi için
azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olan başarılı bir öğrenci, ilgili Enstitü-
nün asgari başvuru koşullarını sağlamak koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla
kabul edilebilir.

(2) Yüksek lisans düzeyinde yatay geçiş için, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden
en az 3,00, 100 üzerinden en az 75; doktora/sanatta yeterlik düzeyinde ise genel not ortalama-
sının 4,00 üzerinden en az 3,20, 100 üzerinden en az 80 olması, ayrıca ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

(3) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin azami süresi hesaplanırken daha
önce kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre de dikkate alınır.

(4) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eş değerliği ile öğrencinin derslerden mua-
fiyeti, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 13 – (1) İlgili Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kesin kayıtları, Enstitü

Yönetim Kurulu tarafından, akademik takvim de dikkate alınarak belirlenen günlerde yapılır.
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(2) Öğrenciler, bulundukları programdan mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında
kayıt yenilemek zorundadırlar. Kaydını yenilemeyen öğrenci kaydını yenilemediği dönemde
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yeniden kayıt yaptırdığı yarıyıldan itibaren azami süresini
dolduruncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami
öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 öğretim günü olmak üzere güz ve
bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Yüz yüze programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur.
Derslere ve uygulamalara devam esasları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Bir dersten Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile devam koşulunu
yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu
ve bütünleme sınavlarına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi
veya ülkeyi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren
faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili anabilim dalı başkanlığı belirler ve dönem başlamadan
önce dersi veren öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 16 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Dönem
sonu sınavına katılamayanlar ya da ilgili derse devam ettiği hâlde CC’nin altında not alan öğ-
renciler için dönem sonu sınavının yerine geçecek bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sı-
navı; tümüyle uygulamalı; laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo dersleri ve dönem içi projeler,
tez, uzmanlık alan ve bitirme proje ders/derslerini kapsamaz. Sınavlar yazılı olarak yapılır. An-
cak, Enstitü Yönetim Kurulu, gerektiği hâllerde sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak ya-
pılmasına karar verebilir. Öğrencinin başarısı, dönem içi notlarıyla dönem sonu sınavı notunun
birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları en az biri ara sınav notu olmak üzere
ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bütünleme sınav hakkı verilmeyen dönem sonu ve dönem içerisinde yapılan ara sı-
nav/sınavlardan herhangi birine, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle ka-
tılamayan öğrenciler için, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret
sınavına girmek isteyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az
üç iş günü önce, mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Enstitü yönetimine
başvurmak zorundadır. Her ne sebeple olursa olsun bütünleme sınavları için mazeret sınavı
düzenlenmez.
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Not ortalaması ve başarı değerlendirmesi
MADDE 17 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri

ve varsa bir dersin alınabilmesi için önceden alınıp başarılması gereken dersler veya sağlanmış
olması gereken belli koşullar gibi ön koşullar ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı,
ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri öğren-
cilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredile-
ridir.

(2) Dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin sınav, ödev, uygulama ve benzeri
türü ile ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından, dönemin ilk iki haftası içinde öğ-
rencilere duyurulur ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirilir. Anabilim/anasanat
dalı başkanlığı da, Enstitü Müdürlüğüne en geç bir hafta içerisinde iletir.

(3) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı, %30’dan az, %70’ten fazla ola-
maz. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alı-
narak dersi veren öğretim elemanlarınca, aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir:

Başarı Notu Katsayısı
AA 4.0
AB 3.7
BA 3.3
BB 3.0
BC 2.7
CB 2.3
CC 2.0
CD 1.7
DC 1.3
DD 1.0
FF 0.0
(4) Ayrıca; DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT

(Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), DV (Devam Ediyor) ve KL (Kaldırıldı) harf notlu değer-
lendirmeler de yapılabilir.

(5) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, seminer,
uzmanlık alan dersi, proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır; başarılı
olan öğrenciye YT, başarısız olan öğrenciye YZ notu verilir.

(6) EK (Eksik) notu, hastalık veya başkaca geçerli bir nedenle dersin gereklerini za-
manında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dö-
nemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan
öğrenciye yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması hâlinde, EK notu, o ders
için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu,
yerine yeni bir not belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösteril-
mez.

(7) DV (Devam Ediyor) notu, bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlan-
madığı dönemin sonunda derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

(8) DZ (Devamsız) notu, devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğren-
ciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eş değerdir.
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(9) KL (Kaldırıldı) notu, programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle
öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

(10) Öğrenci, danışmanının onayı ile her yarıyılın ilk iki haftasında ders ekleyebilir
ve/veya ders bırakabilir.

(11) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlar. Başarısız olunan seçmeli ders ye-
rine, akademik danışmanın onayıyla başka bir ders alınabilir. Ayrıca, öğrenciler genel not or-
talamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrarlayabilir ve/veya
yeni dersler alabilirler.

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

Sınavlara itiraz
MADDE 18 – (1) Sınavlara itiraz, ilgili Enstitü Müdürlüğüne, sınav sonuçlarının ilanını

izleyen beş işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır.
(2) Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İti-

razlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans programı
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Hangi dallarda tezli ve tezsiz yüksek lisans yapılabileceğine, bu programların yüz
yüze ya da uzaktan yürütülmesine ilgili Enstitü Kurulu kontenjanları ile birlikte karar verir.

(2) Aynı Enstitü içerisinde tezsiz yüksek lisans programlarından tezli programlara yatay
geçiş yapmak isteyenler, tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayarak geçiş
yapabilirler.

Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program, toplam 52,5 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet
ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması YT veya YZ notu
ile değerlendirilir. Öğrenci üçüncü yarıyılda tez danışmanının resmen atanmasından sonraki
yarıyıl başından itibaren tez danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zo-
rundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
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Süre
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Öğrenci, tezli yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce
de mezun olabilir. Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm dersler-
den YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 genel not ortalaması elde etmesi
gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için bir danışman ve çalışma konusunu, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesin-
leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın
önerisi ile ikinci danışman atanabilir. İkinci tez danışmanının, doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip olması gerekir.

(2) Danışman; öğretim üyeleri, doktoralı veya sanatta yeterliğe sahip öğretim elemanları
arasından seçilir. Öğrenci görüşü alınarak her öğrenci için danışman atanır.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl tüm tez aşamasındaki
yüksek lisans öğrencileri için haftalık ders programında yer alan içeriği, günü, saati, yeri be-
lirlenmiş ve danışman öğretim elemanı tarafından verilmek üzere haftada üç saat açılır.

(4) Uzmanlık alan dersi, 20 nci maddede belirtilen programın tamamlanması için gerekli
ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan dersleri, ilgili öğrencilerin tez danışmanlarının res-
men atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren açılır ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğ-
rencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde
devam eder.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitülerde

mevcut yazım şekline uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır. Ancak sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu
çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrencinin danışmanı ve en az biri yüksek-
öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim
kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin en az üç kişiden oluşması duru-
munda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
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öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya
öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans
diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci azami süresini doldurmuş ise ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili
şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yarar-
landırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) 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, ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğren-
cisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Ancak sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalış-
ması ile beraber özgün çalışmasını da Enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim/ana-
sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu prog-
ram, toplam 75 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi
dersinden oluşur. Dönem projesi dersi YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem pro-
jesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlarının önerisi ile Enstitü Kurulu tezsiz
yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının hangi anabilim/anasanat dallarında uy-
gulanacağına karar verir.

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

Danışman atanması
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı

başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir ve bu öneri, Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla ke-
sinleşir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptı-
rabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan ya-
rarlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için aldığı
tüm derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2,50 genel not ortalaması
elde etmesi ve dönem projesinden YT notu alarak, şekil yönünden uygunluğu kabul edilmiş
ve danışmanı tarafından onaylanmış ciltli 2 nüsha dönem projesini Enstitü Müdürlüğüne teslim
etmesi gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve yüksek lisans

çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin sınanmasıdır. Yeterlik sınavı, isteğe bağlı olarak
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapıla-
bilir.

(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere, il-
gili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla seçilen
üç kişilik bir yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Proje danışmanı bu jürinin doğal üyesidir.
Üyelerden biri, o üniversitenin dışındaki üniversite öğretim üyelerinden veya ilgili Enstitünün
farklı bir anabilim/anasanat dalından tayin edilebilir. Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı
olmasından sonra en geç üç ay içinde ve en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere sözlü olarak
yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olma hâ-
linde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Aynı durum tekrar ederse öğrencinin proje
danışmanı ve/veya proje konusu değiştirilerek yeniden dönem projesi verilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavının gerekli gö-

rüldüğü anabilim/anasanat dallarında bu sınavı başarılı olarak tamamlayan öğrenciye tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 AKTS

kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık
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alan dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasından; lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 105 AKTS kredilik on dört adet ders, bir seminer
dersi, bir yeterlik sınavı, tez önerisi ve uzmanlık alan dersi ile 60 AKTS kredisinden az olma-
mak koşuluyla, tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile; diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de se-
çilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Öğrenci, doktora
programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamla-
manın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için üç yıldır. Bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için aldığı tüm
derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 genel not ortalaması elde
etmesi gerekir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile ka-
bul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gire-
meyen bir öğrenciye; ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.

ç) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, yüksek lisans mezunu olarak programa
katılan öğrenciler için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, lisans mezunu olarak programa
katılan öğrenciler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez danışmanının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Öğrenci görüşü alınarak her öğrenci için danışman atanır. Tez danışmanı öğretim
üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının, doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ol-
ması gerekir.
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(3) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl tüm tez/sanatsal ça-
lışma aşamasındaki doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için haftalık ders programında yer alan
içeriği, günü, saati, yeri belirlenmiş ve danışman öğretim elemanı tarafından verilmek üzere
haftada beş saat açılır.

(4) Uzmanlık alan dersi 30 uncu maddede belirtilen programın tamamlanması için ge-
rekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan dersleri; ilgili öğrencilerin doktora yeterlik sı-
navında başarılı oldukları yarıyıldan sonraki yarıyıl başından itibaren, sanatta yeterlikte ise tez
danışmanlarının resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren açılır ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de
kapsayacak şekilde devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-
masıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda
iki kez yapılır.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci derslerini başarı ile tamamla-
dığı andan itibaren ve en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları; Enstitünün her anabilim dalı için anabilim dalı başkanlığı tara-
fından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle görev yapan
beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç veya beş kişilik sınav jürileri kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora
Yeterlik Komitesi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek,
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü ana-
bilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Başarılı olana kadar yeterlik sınav hakkı devam eder.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin; ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Doktora Yeterlik Komitesinin isteği olmadan, öğrenci kendi isteğiyle ve
ders danışmanının onayıyla kendini geliştirmek için fazladan ders/dersler alabilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, ilgili Enstitünün anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde geçiş yapan öğrencinin, doktora programında
başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılır. Gerektiğinde öğren-
cinin ek ders alması istenebilir. Geçiş yapan öğrenci, yüksek lisans programının azami süresinin
iki yarıyılını kullanmış kabul edilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her öğrenci için, ilgili Enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde Tez İzleme
Komitesi oluşturulur.
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(2) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından
başka, ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından
yer alacak üye, tez konusuna en yakın ve farklı bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danış-
manının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir ra-
poru, sözlü savunmadan en az on beş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, biri Ocak-Haziran ve
biri de Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden 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. Öğrencinin
tez çalışması Komite tarafından yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 36 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili Ens-

titülerde mevcut yazım şekline uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim
üyeleri olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden en az birinin başka bir yüksek-
öğretim kurumundan olması zorunludur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci da-
nışman doktora tez jüri üyesi olamaz.

(3) 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.

(4) 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 ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans
derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde
31 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 37 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması
almaya hak kazanır.
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(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik; araştırmacının hazırlayacağı tez ile birlikte özgün
bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve
yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir adet uzmanlık alan dersi ve
uygulamalar ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser,
temsil gibi sanatsal çalışmalardan; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az
105 AKTS kredilik on dört adet ders ve uygulamalar, bir seminer dersi, bir adet uzmanlık alan
dersi ile 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez ve sergi, proje, resital-konser, temsil
gibi sanatsal çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçi-
lebilir.

Süre

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik programının süresiyle ilgili esaslar şunlardır:
a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Öğrenci; sanatta yeterlik
programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Sanatta yeterlik öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için; aldığı tüm
derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 3,00 genel not ortalaması elde
etmesi gerekir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez ve özgün çalışmala-
rını; (a) bendinde belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci
için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile jüri önünde tez
savunması ve özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması için her seferinde en az altı ay olmak
üzere ek süreler verilir.

ç) Süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 40 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve

danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, yüksek lisans mezunu olarak programa
katılan öğrenciler için en geç üçüncü yarıyılın başına kadar, lisans mezunu olarak programa
katılan öğrenciler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez danışmanının önerisi
ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

(2) Öğrenci görüşü alınarak her öğrenci için danışman atanır. Danışman, öğretim üyeleri
veya sanatta yeterliğe sahip öğretim elemanları veya kendini uluslararası düzeyde kanıtlamış
kadrolu veya sözleşmeli öğretim elemanları arasından seçilir.

(3) Uzmanlık alan dersi; öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl tüm tez aşamasındaki
sanatta yeterlik öğrencileri için haftalık ders programında yer alan içeriği, günü, saati, yeri be-
lirlenmiş ve danışman öğretim elemanı tarafından verilmek üzere haftada beş saat açılır.

(4) Uzmanlık alan dersi 30 uncu maddede belirtilen programın tamamlanması için ge-
rekli ders sayısına ilave edilmez. Uzmanlık alan dersleri; sanatta yeterlikte tez danışmanlarının
resmen atanmasından sonraki yarıyıl başından itibaren açılır ve Enstitü Yönetim Kurulunun
öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde
devam eder.

Sanatta yeterliğin sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Öğrenci tez ile birlikte, özgün çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak

savunmak zorundadır. Yazılı tez ilgili Enstitü tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanma-
lıdır.

(2) Jüri, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının
öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda
ikinci danışman sanatta yeterlik tez jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri; söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tezin savunulması ve özgün çalışmaların ser-
gilenmesi/sunulması şeklinde yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve özgün ça-
lışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü anasanat
dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde, ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta ye-
terlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak,
tezini ve özgün çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.
Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-
yanlar için talepleri hâlinde 39 uncu maddenin (ç) bendine göre tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalını belirten bir diploma verilir.

22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654                                RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 127

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 123



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan eğitim-öğretim programlarına ilişkin uygulamalar
MADDE 43 – (1) Uzaktan eğitim öğretim teknikleri ile yürütülecek ders ve program-

lara ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Öğrenim haklarının saklı tutulması
MADDE 44 – (1) Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerden dolayı il-

gili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile hakları saklı tutulan öğrencilerin bu süreleri, Yönetme-
likte belirlenen, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler,
ilgili kurumca, düzenlendiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Enstitü Müdür-
lüğüne teslim edilir.

Disiplin suçları
MADDE 45 – (1) Disiplin suçu işleyen öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

Kayıt silme
MADDE 46 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bu-

lunması hâlinde ilgili Enstitüden ilişiği kesilir.
Kredi ve not transferleri
MADDE 47 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumla-

rında başarmış oldukları dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler;
Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte
kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili Enstitüye vermek zorundadır. Kredi
ve not transferi talepleri; ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yö-
netim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şe-
kilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Ders alma ve transferler
MADDE 48 – (1) Öğrencilerin Üniversitede öğrenim görürken başka yüksek öğretim

kurumlarından ders almaları ve bu dersler ile notlarının transferi Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ancak, hangi derslerin kabul edilip, not dönüşümü-
nün yapılacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir.

Notların dönüştürülmesi
MADDE 49 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarında alınan notların, Üniversite not-

larına dönüştürülme esasları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 25/11/1996 tarihli ve 22828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans derecesine sa-

hip olanlar ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında 6 ncı mad-
dede belirtilen tezli yüksek lisans programından mezun olma koşulu aranmaz.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Anadolu Üniversitesi Rektörü tarafından

yürütülür.
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Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİKOLOJİ

BÖLÜMÜ GENEL MÜZİKOLOJİ ANABİLİM DALI HAZIRLIK
SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalına kabul edilen öğrencilere yönelik meslek
eğitimine hazırlayıcı çalışmaların yürütüleceği hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile sınavlarda uy-
gulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji

Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı programında yürütülen eğitim-öğretim
ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Ge-

nel Müzikoloji Anabilim Dalı Mesleki Hazırlık Sınıfını,
b) Konservatuvar: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
c) Muafiyet Sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenen esaslar çerçevesinde, hazırlık sınıfı öğrencisinin mesleki bilgisini ölçmeye
yönelik sınavı,

ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
e) Yetenek Sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü

Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavını,
f) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Yetenek ve muafiyet sınavları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler bölüme yetenek sınavıyla alınır. Yetenek sınavını başaran

öğrenciler hazırlık sınıfında öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri, istemeleri ha-
linde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde muafiyet sınavına alınırlar.
Sınavda, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Başarılı olan öğrenciler
birinci sınıfa, başarısız olan öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam eder.

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin her yarıyıl başında Üniversite Yönetim

Kurulu ve Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde
kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Hazırlık sınıfına misafir öğrenci kabul edilmez.
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Öğretim esasları
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapılır. Bir öğ-

retim yılı, her biri en az yetmiş öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Kayıt yenilenmeyen dönemler öğrenim süresinden sayılır.
Dersler
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanır. Dersler, yarıyıl esasına
göre düzenlenir.

(2) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunluluğu %70’tir. Bir dersten devam koşulunu
yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

Sınavlar
MADDE 9 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sı-

navı yapılır. Ayrıca dönem süresince ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler ya-
pılabilir.

Değerlendirme ve başarı
MADDE 10 – (1) Başarı notunun hesaplamasında, 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde belirlenen başarı notu ve katsayısı uygulanır. Genel başarı notuna dönem
içi sınavının katkısı % 40, dönem sonu sınavının katkısı % 60’tır. Öğrencinin başarı durumu,
her dönem sonunda, bir dönemde alınan dersler için dönem not ortalaması, o zamana kadar
alınmış bütün dersler için Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı olmaları için, dönem sonu sınavlarında Sol-
feje Giriş ve Müzikal Teori derslerinden en az BB notu, diğer derslerden en az DD notu alması
ve Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrencinin, kayıt yenilediği ilk dönem-
de, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ veya DZ notu olan dersleri almak
koşulu ile CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek Genel Not Ortala-
masını en az 2,00’a yükseltmesi gerekir.

(4) Hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiren öğrenci, 1 inci sınıf derslerini alabi-
lir.

Kayıt silme
MADDE 11 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bu-

lunması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Anadolu Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı
Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                                22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 126



Anadolu Üniversitesinden:
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI

BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalına kabul edilen öğrencilere yönelik, meslek eği-
timine hazırlayıcı çalışmaların yürütüleceği hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile sınavlarda uy-
gulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne

Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Hazırlık Sınıfı programında yürütülen eğitim-öğretim
ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Hazırlık Sınıfı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü

Opera Anasanat Dalı Mesleki Hazırlık Sınıfını,
b) Konservatuvar: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
c) Muafiyet sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tara-

fından belirlenen esaslar çerçevesinde, hazırlık sınıfı öğrencisinin mesleki bilgisini ölçmeye
yönelik sınavı,

ç) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
e) Yetenek sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü

Opera Anasanat Dalı özel yetenek sınavını,
f) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlar

Yetenek ve muafiyet sınavları
MADDE 5 – (1) Öğrenciler bölüme yetenek sınavıyla alınır. Yetenek sınavını başaran

öğrenciler hazırlık sınıfında öğrenimlerine başlarlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri, istemeleri ha-
linde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde muafiyet sınavına alınırlar.
Sınavda, 70 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır. Başarılı olan öğrenciler birinci sınıfa,
başarısız olan öğrenciler ise hazırlık sınıfına devam ederler.

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin her yarıyıl başında Üniversite Yönetim

Kurulu ve Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde
kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Hazırlık sınıfına misafir öğrenci kabul edilmez.
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Öğretim esasları
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapılır. Bir öğ-

retim yılı, her biri en az yetmiş öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Kayıt yenilenmeyen dönemler öğrenim süresinden sayılır.
Dersler
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri

Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Senato tarafından onaylanır. Dersler, yarıyıl esasına
göre düzenlenir.

(2) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunluluğu %70’tir. Bir dersten devam koşulunu
yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

Sınavlar
MADDE 9 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve bütünleme sı-

navı yapılır. Ayrıca dönem süresince ders içi kısa sınav, ödev ve benzeri değerlendirmeler ya-
pılabilir.

Değerlendirme ve başarı
MADDE 10 – (1) Başarı notunun hesaplanmasında, 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Genel başarı notuna, dönem içi sınavının katkısı %40,
dönem sonu sınavının katkısı %60’tır. Öğrencinin başarı durumu, her dönem sonunda, bir dö-
nemde alınan dersler için Dönem Not Ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için
Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

(2) Öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı olmaları için, Temel Solfej ve Temel Şan
derslerinden en az BB notu, diğer derslerden en az DD notu alması ve Genel Not Ortalaması
en az 2,00 olması gerekir.

(3) 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrencinin, kayıt yenilediği ilk dönem-
de, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ veya DZ notu olan dersleri almak
koşulu ile CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek Genel Not Ortala-
masını en az 2,00’ye yükseltmesi gerekir.

(4) Hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiren öğrenci, birinci sınıf derslerini ala-
bilir.

Kayıt silme
MADDE 11 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bu-

lunması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Anadolu Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sı-
nav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Anadolu Üniversitesine bağlı

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümünde uygulanacak eğitim-öğretim ve sı-

navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS(ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredilerini,

b) Dekanlık: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığını,

c) Fakülte: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,

ç) Fakülte Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kuru-

lunu,

d) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

e) Uçuş Eğitim El Kitabı: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kullanımı onay-

lanmış Eğitim El Kitabını,

f) Uçuş Kurulu: Uçuş Eğitim El Kitabında amacı, yapısı ve yetkileri belirtilmiş olan

Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,

g) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yö-

netim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az yetmiş öğretim günü olmak üzere güz

ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Yönetim Ku-

rulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile birinci evre dersleri için yaz okulu

açılabilir.

(2) İkinci ve üçüncü evrelerde meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak

meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi için akademik takvimin başlangıç

ve bitiş tarihleri ile eğitim yeri Yönetim Kurulu kararı ile yeniden düzenlenir.

(3) Gerektiğinde hafta sonu tatili günlerinde de teorik ve uygulamalı uçuş dersleri ya-

pılabilir.
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Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) Dersler; teorik derslerden ve atölye, laboratuvar, pratik çalışma gibi
uygulamalardan ve/veya uygulamalı derslerden oluşur. Birinci evredeki dersler, yarıyıl esasına
göre düzenlenir. Yönetim Kurulu kararı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenle-
nebilir. İkinci ve üçüncü evrelerde teorik dersler Yönetim Kurulu kararı ile blok olarak yapı-
labilir.

(2) Dersler, Eskişehir dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar,
Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra Dekanlıkça yürütü-
lür.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, der-
sin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla öğrenci tarafından Üniversitenin açık ve uzaktan
öğretim programlarından alınabilir. Ancak, bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ek
katkı payı ve öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Bölümde normal öğretim süresi dört yıldır. Meteorolojik koşullar,
uçuş emniyeti ve ulusal ve uluslararası sivil havacılık kurallarına bağlı olarak öğretim süresinin
dört yılı aşması halinde, aşan süre Yönetim Kurulu kararıyla normal süreye dahil edilir. Öğre-
nimini normal süresi içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme
ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süreler hariç, kayıt yenilenmeyen dönemler
öğrenim süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 7 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve
varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Yönetim Kurulu kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak
belirlenen AKTS kredileridir.

Evreler

MADDE 8 – (1) Dersler, hazırlık sınıfı dışında, üç evre halinde düzenlenir:
a) Birinci evre; genel kültür dersleri ve temel havacılık derslerinin verildiği, üç yarıyıl-

dan oluşan temel eğitim evresidir.
b) İkinci evre; uçuş öncesi yer dersleri ile görerek hava hareketleri, görerek seyrüsefer

uçuşu ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu evre aşağıdaki safhalardan oluşur:
1) İntibak uçuş safhası,
2) Görerek hava hareketleri ve yalnız uçuş safhası,
3) Görerek hava hareketleri ve seyrüsefer uçuş safhası.
c) Üçüncü evre; uçuş öncesi yer dersleri ile alet uçuşu, IFR seyrüsefer uçuşu, gece uçu-

şu, çift motorlu uçaklarla uçuş ve simülatör derslerinin verildiği evredir. Bu aşağıdaki safha-
lardan oluşur:

1) İntibak ve temel alet uçuş safhası,
2) Seyrüsefer sistemlerini kullanarak yapılan alet uçuş safhası,
3) Gece uçuşu ve alet seyrüsefer uçuş safhası,
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4) Çift motorlu uçuş safhası.
(2) Herhangi bir evreyi başaramayan öğrenci bir üst evreye devam edemez. Öğrenci

sayısının fazla olduğu ve meteorolojik koşulların uçuşa elverişli olmadığı dönemlerde; ikinci
ve üçüncü evredeki görevlerde, safha takibi yapılmaksızın kendi evrelerinin içinde karışık ola-
rak uçulabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu ve Fa-

külte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenile-
meleri gerekir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esasların tamamına uymayan ve katkı payı ya
da öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

Danışman ve ders kaydı
MADDE 10 – (1) Her öğrenci için Pilotaj Bölüm Başkanlığınca bir akademik danışman

belirlenir. Danışman her yarıyıl ders seçiminde öğrenciyi bilgilendirir, öğrencinin akademik
durumunu birlikte değerlendirdikten sonra kayıt onayını verir. Danışman ayrıca, öğrenciyi üni-
versite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Birinci evrede, güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci danışmanının onayını almak
kaydıyla en çok 45; yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 18 AKTS kredi değerlik derse
kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, yaz
okulunda 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Birinci evrede, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen sınırlar içinde kalmak
ve akademik danışmanın onayını almak koşuluyla, öğrenciler ilgili dönemin ilk haftası olan
ekle-sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derslere kaydolabilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre, öğrenciler birinci evrede ekle-sil hafta-
sından sonraki üç hafta içinde, danışmanlarının onayı ile dersten çekilebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Pilotaj Bölümünde PLT ve HUK kodlu derslere devam zorunluluğu

%100’dür. PLT ve HUK kodlu dersler dışında kalan derslere devam zorunluluğu %70’tir. Uy-
gulamalara devam esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir dersten devam koşulunu
yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu
ve bütünleme sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversiteyi
veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılır.

Uygulamalı dersler ve stajlar
MADDE 12 – (1) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı,

Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluş-

larda yapılabilir. Stajlara ilişkin esaslar her yarıyıl başında biriminin staj komisyonu tarafından,
uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kredi ve not transferi
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumla-

rında başarı notu en az CC ve YT notu olan dersler için kredi ve not transferi talebinde bulu-
nabilir. Bu öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar,
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bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili öğretim bi-
rimine vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; Yönetim Kurulu tarafından incele-
nerek, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğre-
nimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

(2) Gerekli hallerde Senatonun kabul ettiği yatay ve dikey geçiş esasları uygulanır.
Muafiyet
MADDE 14 – (1) Pilotaj Bölümüne dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön li-

sans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere muafiyet verilerek
bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenir. Öğrencilerin ön
lisans programında almış olduğu derslere (MU) muaf notu verilir. MU notu genel not ortala-
masına katılmaz.

(2) Genel not ortalaması, mezuniyet koşulunu sağlaması kaydıyla Pilotaj Bölümünde
alınmış olunan derslere göre belirlenir. Muaf olmadığı ilave dersleri için geçecek süre öğren-
cinin öğrenim süresinden sayılır.

Diğer üniversitelerden ders alma
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin Üniversitede öğrenim görürken başka yükseköğretim

kurumlarından ve açık ve uzaktan öğretim sisteminden ders almaları ve bu dersler ile notlarının
transferi, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararı ile yapılır.

(2) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında alınan notların
dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 16 – (1) Birinci evre derslerinde en az bir ara sınavı, dönem sonu ve bütün-

leme sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak gereken hallerde Yönetim Kurulu, sı-
navın sözlü veya pratik çalışma olarak da yapılmasına karar verebilir.

(2) Sınav tarihleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek o dönemin sınavlarından en
az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir dersin dönem sonu sınavı, yıl
sonunda yapılır.

(3) Öğrencinin başarısı dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değer-
lendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere,
uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(4) Uçuş öncesi yer derslerinin sınavları Yönetim Kurulunun kararı ile yazılı veya sözlü
olarak yapılabilir. Fiili uçuş derslerinin sınavları fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleş-
tirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.

(5) Genel kültür, temel havacılık ve uçuş öncesi yer dersleri ile ilgili olarak ara ve dö-
nem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli neden-
lerle katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Fiili uçuşa
ait safhalarda, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli bir nedenle uçuşa katılamayan
öğrencilerin, uçuşu bıraktıkları safhalara ait hakları da saklı tutulur. Mazeret sınavına girmek
isteyen öğrenciler o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihinden en az beş iş günü önce
mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile Dekanlığa başvurmak zorundadır. Her
ne sebeple olursa olsun bütünleme sınavı açılan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.
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Başarı değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Genel kültür, temel havacılık ve uçuş öncesi yer derslerinde sınav,
ödev, uygulama ve benzeri dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile ağırlıkları,
dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde dersin internet tanıtım
sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30’dan az, % 60’tan fazla
olamaz. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne
alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir.

(3) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
Başarı notu Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 0,0
(4) Ayrıca; DZ (devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (ye-

terli), YZ (yetersiz), EK (eksik), MU (muaf), KL (kaldırıldı), DV (devam ediyor), SD (sorumlu
değil) ve ÇK (çekildi) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir. Bu notlarla ilgili esaslar şun-
lardır:

a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla
not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır.
Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

b) EK (eksik) notu; hastalık veya başkaca geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zama-
nında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini öğretim elemanınca
belirlenecek bir sonraki dönemin başlamasından önceki bir tarihe kadar tamamlamak zorun-
dadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye yeni bir not verilir. Öğrencinin ek-
siğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı
olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar ders
başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (muaf) notu; dikey ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim
kurumunda alıp başarmış olduğu ve Yönetim Kurulu tarafından muaf tutulması uygun görülen
dersler için verilir.

ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle
öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

d) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı
dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.
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e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğren-
ciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

f) SD (sorumlu değil) notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders
kredisini tamamladıktan sonra, fazladan ders alan öğrenciler, daha önce çekilmiş oldukları ders
sayısına bakılmaksızın bu derslerden ilgili dönemin sonuna kadar çekilebilir. Bu dersler için
SD notu kullanılır.

g) ÇK (Çekildi) notu; öğrencinin ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışma-
nın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

ğ) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir
not alması gerekir.

(5) Uçuş öncesi ve temel havacılık dersi olarak belirtilen acil durum sınavlarında başarı
notu YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak verilir. Günlük uçuş hazırlığı esnasında öğrencinin
acil durum uygulamalarını bilmemesi halinde o günkü uçuşu iptal edilir. Uçuş iptalinin bir evre
boyunca üç kez tekrarlanması halinde öğrencinin Uçuş Kuruluna sevk işlemi uygulanır.

(6) İkinci ve üçüncü evredeki yer dersleri ve uçuş uygulaması derslerinin herhangi bir
aşamasında başarısız olan öğrenciler safha sonu beklenmeksizin Uçuş Kuruluna sevk edilir.
Ayrıca, uçuş disiplinsizliği yapan ve uçuşa uyum gösteremeyen öğrenciler, bulunduğu safhanın
sonu beklenmeden Uçuş Kuruluna sevk edilir. Uçuş Kurulunun vereceği rapora göre Yönetim
Kurulu, uçuş uygulaması eğitiminin tekrarı veya uçuştan ayırma kararı verir.

Not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Birinci evrede her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumu dö-

nem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kayıt olunan ve not orta-
lamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan
değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bu-
lunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana
kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Genel not ortalaması
hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir
ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde
tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Birinci evrede, bir öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az
2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alması halinde genel not ortalaması, yaz okulu sonuç-
ları da göz önüne alınarak hesaplanır.

(3) Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrenciye internet örgün öğrenci sisteminde akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik
yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasının
en az 2,00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, açılması halinde yaz okuluyla
birlikte, kayıt yenilediği ilk dönemde öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşu-
luyla CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasını en
az 2,00’ye yükseltmelidir.

(4) Uçak ve simülatör ile yapılan uçuş uygulaması derslerinin başarı notu uçuş fişleri
esas alınarak bulunur.

(5) Birinci evrede zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi,
dersin verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ
notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine
başka bir seçimlik dersi alabilir.
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(6) Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerde kayıt yenilememesi halinde,
kayıt yenilediği ilk dönemde CC’nin altındaki derslerden istediklerini tekrar etmek suretiyle
Genel Not Ortalamasını en az 2,00’ye yükseltmesi zorunludur. Bu öğrenciler, ders yükleri uy-
gun olduğu takdirde akademik danışmanların onayı ile ilgili öğretim biriminin programındaki
diğer dersleri de alabilir.

(7) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı Fakülte
Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Sınavlara itiraz
MADDE 19 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının

Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen beş işgünü içerisinde ilgili birim yönetimine
yazılı olarak yapılır. İtirazlar Yönetim Kurulu tarafından yapılacak incelemeden sonra karara
bağlanır.

Özel disiplin suçları
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki haller, uçuş disiplinsizliği halleri olup, Uçuş Kuruluna

sevk edilme nedenlerini oluşturur;
a) Uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş görevlerle ilgili olarak uçuş öğretmeninin söy-

lediklerini yapmamak,
b) Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,
c) Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,
ç) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,
d) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya girişmek,
e) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,
f) Kule, TMA Kontrol, Yaklaşma ve Yol Kontrol gibi hava trafik otoritelerince verilmiş

talimatlara bilerek uymamak,
g) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer haller.
(2) Uçuş disiplinsizliği, oluşumuna göre 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde açıklanan di-
siplin suçlarından ayrı değerlendirilir.

(3) Diğer disiplin iş ve işlemleri hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Uçuşa uyumsuzluk
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki haller uçuşa uyumsuzluk halleri olup, Uçuş Kuruluna sevk

edilme nedenlerini oluşturur:
a) Fiili uçuş derslerine ait safhalarda görevle ilgili yeterli gelişmeyi gösterememek,
b) Uçuştan çekilme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaş-

mak,
c) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getir-

mesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarının olması.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Silme, Diplomalar ve Belgeler

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Öğrencinin, aşağıdaki hallerde Üniversiteden kaydı silinir:
a) Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması halinde

birimi ile ilişiği kesilir.
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b) 20 nci ve 21 inci maddelerde belirtilen hallerde Uçuş Kurulu tarafından uçuştan ayır-

ma kararı verilmesi veya 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak

Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’nde belirtilen koşulları sağlayamaz duruma gelmesi. Bu

durumdaki öğrencinin, ilgili programın sağlık koşullarını sağlamak kaydıyla Yönetim Kuru-

lunun uygun göreceği Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin bir başka programına kaydı

yapılabilir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 23 – (1) Pilotaj Bölümünde en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamam-

layan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, uçak ve simülatör ile

yapılan uçuş uygulaması dersleri ile PLT ve HUK kodlu yer derslerinin başarı notu en az % 75

olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans diplo-

ması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) İkinci evrenin birinci safhasını tamamlayan, en az 120 AKTS kredilik ders alarak

başarılı olan ve 2,00 genel not ortalamasını sağlayarak diğer yükümlülükleri yerine getiren öğ-

renciler Pilotaj Bölümünden kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 26/8/2011 tarihli ve

28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği, 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniver-

sitesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,  Uçak Pilotu

Lisans Yönetmeliği (SHY-1), 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

ve 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi

ile bu sözleşmenin eklerindeki hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İzin, kayıt dondurma

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin izinli sayılmaları, kayıt dondurma, geçerli ve haklı ne-

denler konusunda Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana-

dolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine

ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez (BTÜ-ENERJİ): Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Batman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fosil yakıtlar, nükleer, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, hidrolik potansiyel, hidrojen

ve biokütle enerjisi gibi alternatif–yenilenebilir,  sürdürülebilir ve yenilenemez enerji kaynakları

ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak, 

b) Enerji problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek,
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c) Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yap-

mak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araş-

tırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek, 

ç) Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmala-

rının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak,

yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, 

b) Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ya-

pılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek, 

c) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempoz-

yum ve benzeri toplantılar düzenlemek, 

ç) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü

iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap,

dergi ve benzeri yayınlar yapmak,

d) Enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üret-

mek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,

e) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek

ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, in-

celemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak, 

f) Sürdürülebilir, yenilenebilir, yenilenemez enerji programları ve benzeri programlarda

çalışacak olanlar için kullanılmak üzere; geçerli, yenilenebilir, sürdürülebilir ve yenilenemez

enerji uzmanlığı eğitimi ile ilgili programları hazırlamak, uygulamak ve gerektiğinde sertifika

vermek,

g) Enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin

geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,

ğ) İlgili kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,

h) Merkez ile diğer merkezler ve üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak, 

ı) Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje ge-

liştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak, 

i) Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak,

j) Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları, İnceleme Birimleri, Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür, 
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b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim ele-

manları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün

onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Mü-

dürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet

eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli

olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-

revlendirilir.

Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak, 

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek, 

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak, 

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonun-

da, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenme-

sinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre

yardımcı olmak. 

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden

oluşur. Müdür ve Müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görev-

lendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
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yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi

üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili eğitim ve deneyime sahip

kişiler de görüşleri alınmak amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılabilir. Ancak bu ki-

şiler oy kullanamaz.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından,

Rektörce seçilerek görevlendirilecek Müdür adaylarını belirlemek, 

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını ha-

zırlamak, 

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını

görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek, 

ç) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ko-

nularda kararlar almak,

d) Müdürce getirilecek konular hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinliği ve verimliliği arttırmak, yeni gö-

rüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Danışma

Kurulu oluşturulabilir. 

(2) Danışma Kurulu üyeleri; sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla

ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafın-

dan görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine ve Müdürün başkanlığında üye-

lerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Proje grupları, inceleme birimleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Merkezin

amaçları doğrultusunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin faaliyet

alanlarında görev yapmak üzere inceleme birimleri veya proje grupları kurulabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Yönetim Ku-

rulunun önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından gö-

revlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi İleri Teknoloji Uygula-
ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezlerini, 
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
c) Merkez (BTÜ-TEKMER): Batman Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
d) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü, 
e) Üniversite (BTÜ): Batman Üniversitesini, 
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İleri teknoloji alanları başta olmak üzere, öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma

alanlarını belirlemek, araştırmacıları bu konulara yönlendirmek ve teşvik etmek, 
b) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, 
c) Bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak, 
ç) Alt yapı ortamını geliştirecek yenilikleri takip etmek ve uygulamak,
d) İleri teknolojiye dayalı yeni tanı ve tedavi yöntemleri ve kullanılabilir ürünler geliş-

tirmek, 
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e) Ürüne yönelik çalışmalar yaparak Türkiye’nin uluslararası alandaki bilimsel ve ticari

rekabet gücüne katkıda bulunmak, 

f) Deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin teorik ve pratik kurslar düzenlemek, 

g) Yeni deneysel yöntemleri ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek, bun-

ların eğitimini vermek ve uygulamak, 

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi bi-

rikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Araştırma ve incelemeler yapmak, 

b) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, 

c) Bilim ve teknoloji alanında hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek, 

ç) Araştırma yapacak kişi ve kurumlara bilgi, eğitim, teknik ekipman ve alt yapı desteği

sağlamak, araştırma ortamlarını oluşturmak,

d) BTÜ bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından kabul edilip desteklenen pro-

jelerin Merkezde çalışılmasına imkân ve destek sağlamak, 

e) Diğer araştırma ve eğitim kurumlarında kurulup işletilmesi güç olan araç, gereç ve

araştırma alt yapısını kurarak; Türkiye’deki araştırmacılara, BTÜ birimlerine ve diğer kurum-

lara açık olarak işletmek, 

f) Araştırmalar için gerekli görülen özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek; ih-

tiyaç duyulanları gerek kendisi, gerekse diğer araştırma kuruluşları için üretmek, 

g) İleri teknolojik ürünler ortaya çıkarmak, 

ğ) Özel, hassas alet ve teçhizatın bakım, onarım, ayar, analiz ve test hizmetlerini im-

kânları ölçüsünde yerine getirmek,

h) Sertifikasyon hizmeti vermek,

ı) Temel bilimler, uygulamalı bilimler ve mühendislik konularında danışmanlık ve araş-

tırma hizmetleri sunmak,

i) Araştırmaların uluslararası etik standartlara uygun yürütülmesini sağlamak, 

j) Diğer kurumlarda görevli kişilerin araştırmalarına deney imkânı sağlamak,

k) Bilimsel araştırma yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yapmak, iletişim ağı oluşturmak, 

l) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçla-

rının takip edilmesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve ya-

yınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak, 

m) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel top-

lantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, 

n) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler

düzenlemek, 

o) Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 
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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; uluslararası bilimsel indekslerde yayınlanmış araştırması olan,
Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından gö-
revlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan
fazla süreyle görevi başında olmadığı hallerde görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi, Rektör tarafından
üç yıl süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması
veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona
erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim

Kuruluna başkanlık etmek, 
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, 
ç) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
d) Çalışma ilkelerini belirlemek, hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlamak, 
e) Zaman, araç, gereç ve kaynak kullanımının araştırıcılar arasında paylaşılmasında

program geliştirerek yardımcı olmak, 
f) Merkeze yapılan destek başvurularını incelemek ve Yönetim Kuruluna sunmak, 
g) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak, 
ğ) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik giri-

şimlerde bulunmak,
h) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş-

birliği yapmak,
ı) Merkezin amacına uygun olarak yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara

ulusal ve uluslararası düzeyde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak,
i) Yönetim Kurulunun hazırladığı bilimsel programı ve yıllık faaliyet raporunu Rektö-

rün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür ile birlikte beş üyeden oluşur. Yönetim Ku-
rulu üyeleri; deneysel araştırma konularında çalışan, uluslararası bilimsel indekslerde yayın-
lanmış araştırması olan, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tara-
fından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan veya mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya
katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, olağan olarak iki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulu; başkanın belirlediği gündemle ve yazılı çağ-
rısı üzerine, olağanüstü olarak da toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda sadece belirlenmiş gün-
dem konusu görüşülür. Toplantı gündemleri Kurulda görüşülür ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, 
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, 
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak, 
ç) Destek başvurularını incelemek ve karara bağlamak, 
d) Merkeze bağlı geçici veya daimi araştırma birimleri kurmak ve bunların görev sü-

relerini belirlemek, bu araştırma birimlerinin çalışma kurallarını ve yöneticisini belirlemek,
e) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları

değerlendirmek,
f) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak. 

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversitenin mühendislik, sağlık ve

fen alanlarındaki öğretim elemanları arasından seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev
süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık
yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir. 

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlı-
ğında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

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

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİNİ
GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş

Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası

İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,
b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezlerini,
c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Merkez (BTÜ-ÜSİGEM): Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İş Bir-

liğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Rektör: Batman Üniversitesi  Rektörünü,
g) Üniversite: Batman Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim  Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite ile sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini teşvik

etmek, arttırmak ve düzenlemek, uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak,
b) Üniversite ile iş dünyası arasında var olan iş birliğini izlemek, değerlendirmek, yay-

gınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, yeni iş birliği modelleri geliştirmek, strateji ra-
porları hazırlamak ve Üniversitenin ilgili birimleri ile iş dünyası arasında gerçekleştirilecek iş
birliğinde koordinasyonu sağlamak,
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c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere,  diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği
yaparak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji
geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve Türkiye’nin ekonomisine katkı
sağlamak,

ç) Bilime, teknolojiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye’nin ekonomik ve top-
lumsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı
alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, rekabete
dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların

çözümü, işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimliliğin artırılması konularında
araştırma ve inceleme yapmak,

b) Seminer, çalıştay, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bil-
gilendirme toplantıları ile Merkezin amacına uygun kurslar düzenlemek,

c) Laboratuvar analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon
görevlerini yerine getirmek,

ç) Üniversite bünyesinde yürütülen araştırma projeleri ile yüksek lisans ve doktora tez
konularında iş dünyası ve sanayicinin bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluştur-
mak,

d) Üniversitede var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunumu ve bu yolla iş
birliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Üniversite birimleri ile ortak çalışmalar yapmak
ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

e) Çalışma alanına giren; yenilik (inovasyon) içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve
ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birim-
lerinde mevcut laboratuar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını
sağlamak,

f) İlgili kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren kuru-
luşlarla ortak çalışmalar planlamak,

g) Ar-Ge amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversi-
tede mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanteri çalışmasını yürütebilecek birim oluştur-
mak,

ğ) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi, yöne-
timde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi
geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje da-
nışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği artır-
ma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile
ortak çalışmalar yapmak,

h) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu
öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak, Üniversitenin ön lisans ve lisans eğitim-öğ-
retimi yürüten birimlerinde uygulanan müfredatın iş dünyasının beklentilerini de karşılayacak
biçimde düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
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ı) Üniversite öğrencilerinin eğitilmesine ve mezuniyet sonrasında istihdam imkânlarının
geliştirilmesine yönelik etkin staj programları oluşturma amaçlı girişimlerde bulunmak,

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim ele-
manları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulun-
durulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak,

j) Yerel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında
kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük yapmak,

k) Üniversitede yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştü-
rerek bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak, üretim
ve hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını destekleyerek rekabet gücünü
geliştirmeye yardımcı olmak,

l) Başta proje pazarı ve proje yarışması olmak üzere Merkezin amacı çerçevesinde pa-
neller, bilgi masaları, standlar, söyleşilerin planlandığı etkinliklerle Üniversite ile toplumun
farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak,
Üniversite-Sanayi-İş dünyası ve hizmet sektöründen gelebilecek sanayiye uygulanabilir ve ti-
carileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluşturmak,

m) Gerçekleştirilen başarılı iş birliği örneklerini Üniversite, iş dünyası ve kamuoyuna
sunmak üzere çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimler, Çalışma Grupları, Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma
Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Mü-
dür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisiyle Üni-
versitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür yar-
dımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-
revlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması
halinde Müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

(4) Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Vekâlet verildiğinde Merkezi
temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryası Müdür yardımcısı tarafından yürütülür.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,
gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede
sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,
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b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-
lamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını ge-
rekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez
personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve
Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur.
Müdür ve yardımcıları dışındaki üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürün önereceği
Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan iki katı kadar öğretim üyesi aday arasından Rektör
tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim
Kurulu başkanının görevde olmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için
çeşitli alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların so-

rumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirle-
mek,

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda iş birliği
tekliflerini değerlendirmek, iş birliği tekliflerini Üniversitenin ilgili kurul veya kuruluşlarına
iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, yüksekokul müdür-
lükleri, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri ve
Danışma Kuruluna bilgi vermek,

e) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek,
f) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörlüğe sunmak,
g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri

önerileri Danışma Kurulunun da görüşünü alarak değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üni-
versite birimlerini belirlemek,

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,
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h) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer

konularda kararlar almak,

ı) Merkezce düzenlenen eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalara

ilişkin esasları ilgili birimler ile iş birliği yaparak belirlemek,

i) Müdürce getirilen konular hakkında kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüş

ve öneriler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere Da-

nışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan öğretim ele-

manı, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş dünyası tem-

silcilerinden Rektör tarafından görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev

süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir ve görev süresi

üç yıldır.

(4) Danışma Kurulu olağan olarak yılda en az bir defa, gerektiğinde olağanüstü olarak

salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Üniversite ile sanayi ve iş dünyası ara-

sında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

sanayiciler ve diğer kamu ve özel sektör temsilcileriyle Merkez arasında yılda en az bir defa

iş birliği konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmeye yönelik toplantılar yapmak, problem-

leri belirlemek ve muhtemel çözüm yollarını araştırmaktır.

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün

önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda birimler

kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile akademik ve idari  per-

sonel görevlendirilebilir.

Merkez birimlerinin görevleri

MADDE 15 – (1) Merkez birimlerinin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun

programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faa-

liyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak, Merkezin çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları

tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimlili-

ğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkan-

ları ve üyeleri, Müdürce önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca belirlenir ve görev-

lendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği sü-

reler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdürce izlenir ve denetlenir. Süresi

dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2013/23

İşyeri : Ektem İnş. Mad. Pet. Day. Tük. Gıda Elek. Tem. Sos.

Hiz. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Bayramiç Yolu Üzeri Ezine Devlet Hastanesi

Ezine/ÇANAKKALE

SGK Sicil No : 1051638.017

Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Ektem İnş. Mad. Pet. Day. Tük. Gıda Elek. Tem. Sos. Hiz. Nak.

Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin hizmet

alım sözleşmesi ile Ezine Devlet Hastanesinde veri hazırlama ve kontrol işlerini yürüttüğü, bu

nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel

sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Ektem İnş. Mad. Pet. Day. Tük. Gıda Elek. Tem. Sos. Hiz. Nak. Teks. San. ve

Tic. Ltd. Şti. tarafından Ezine Devlet Hastanesi işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle

İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkoluna

girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve

Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
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Ekonomi Bakanlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-

kin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Teb-

liğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe ekli Ek-2’de yer alan tablonun “Tahsisat Önceliği Bulunan

Kurum ve Kuruluşlar” sütununda bulunan “EBK” ibareleri “ESK” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/12/2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve

Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas Kral-

lığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2013 tarihli ve 28552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin

Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan

Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hırvatistan

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadağ

Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Make-

donya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

MISIR ARAP CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mısır Arap

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 158                             RESMÎ GAZETE                                22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 154



Ekonomi Bakanlığından:

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cum-

huriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

TUNUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün

Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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22/5/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

22 Mayıs 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28654 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yüksekova 2. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2011/156 

KARAR NO : 2013/6 

DAVACI : K.H. 

MÜŞTEKİ : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU, ENERJİ 

PİYASASI DÜZENLEME KURUMU. 

SANIK : NOROZ HESNZADE, Nho ve Koran oğlu, 1991 İRAN 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. İRAN ÜLKESİ 

UROMİYE İLİ KORAN DA İKAMET EDER adresinde 

oturur. İş adresi: TC Kimlik No: 

SUÇ : Kaçak petrol satmak, bulundurmak, ticari amaçla satın almak, 

taşımak ve saklamak 

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 25/09/2010 - 

SUÇ YERİ : HAKKARİ/YÜKSEKOVA 

KARAR TARİHİ : 10/01/2013 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1) MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE, 

2) Karar kesinleştiğinde Sanık hakkında yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve 

görevli Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesine Gönderilmesine, 

3) Yargılama giderlerinin görevli Mahkemece karara bağlanmasına, 

Sanığın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 

ve 29. maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanı ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

sanığa tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı tebliğ olunur. 3863 
  



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654 

 

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 KARTEPE/KOCAELİ 

Esas No : 2012/508 

Karar No : 2012/170 

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 23 Ekim 2012 gün 

ve 2012/170 sayılı gerekçeli kararı ile Kahramanmaraş Andırın Altınboğa Mah. Nf. Kyt. hükümlü 

Mustafa KUŞ hakkında birlik içerisinde alkollü içki bulundurmak ve kullanmak suretiyle emre 

itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği anlaşıldığından; eylemine uyan As. C.K.nun 87/1 nci maddesinin 

hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler" cümlesi uyarınca takdiren BİR AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın yargılama sırasında olumsuz olmayan davranışları lehine takdiri indirim sebebi 

kabul edilerek; T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 altı oranında indirim 

yapılmasına ve NETİCETEN YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel bir durumun mevcut 

olmadığı değerlendirildiğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi 

uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanığın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231/8. maddesi uyarınca BEŞ YIL SÜRE 

İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, sanığın sosyal durumu, verilen cezanın 

süresi ve suçun mahiyeti dikkate alınarak Denetimli Serbestlik süresinin her hangi bir TEDBİR 

ALMADAN GEÇİRİLMESİNE, 

Denetimli Serbestlik süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde hükmün 

açıklanabileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE,( Sanık huzurda olmadığından bu husus bilg[ 

edinmesi maksadıyla tutanağa yazıldı) 

Sanığın Ekrem Tok Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 04.04.2008 tarihinde 

adli gözlem altında kaldığı sürenin, yine Adana Asker Hastanesinde 29.09.2009-01.10.2009 

tarihleri arasında adli gözlem altında kaldığı sürelerin T.C.K.nun 63 ncü maddesi uyarınca 

hükmün açıklanması halinde DİKKATE ALINMASINA, 

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle, verilen hapis 

cezasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/7. maddesi uyarınca ertelenmesine ve 

kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

Talebe uygun itirazı kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, gerekçeli 

kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması 

sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlüK süreye ilave 

edilecek 7 günlük süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz başvurusunu 

Mahkememize, başka bir Askeri Mahkemeye veya Adliye Mahkemesine, resmi mercilere, birlik 

komutanlığına ve tutuklu veya hükümlü ise cezaevi idaresine dilekçe vermek suretiyle veya 

belirtilen süre içerisinde Askeri Mahkeme/askeri savcılık tutanak katibine tutanak tanzimi için 

beyanda bulunmakla yapabileceği, 

Kararın itirazı halinde itiraz inceleme merciinin Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri 

Mahkemesi olduğu ilanen duyurulur. 3157 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALEYE DAVET MEKTUBU 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından: 

Türkiye Petrolleri A.O (TPAO) Trakya Bölgesinde tüketilmiş gaz sahalarından olan 

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Sahasının kapasitesini arttırmayı planlamaktadır. TPAO, 

Kuzey Marmara Kapasite Artım Projesi (Faz-3) için tecrübeli firmalardan teklif alacaktır. 

Çalışma iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada, Yüklenici kavramsal çalışma 

ve detaylı fizibilite çalışmasını yapacak ve anahtar teslim götürü bedel EPC ihalesi için ihale 

dokümanını hazırlayacaktır. İkinci aşama TPAO’nun ihtiyaç duyması halinde gerçekleşecek olup, 

Yüklenici, EPC ihalesi sürecinde ve ihale kapsamında teklif veren firmaların 

değerlendirilmesinde TPAO’ya yardımcı olacak, Yüklenici seçimi için TPAO’ya tavsiyelerde 

bulunacak, EPC sözleşme aşamasındaki müzakerelerde ve garanti süresinin sonuna kadar EPC 

sözleşmesinin uygulanmasına destek verecektir. 

İhaleye teklif veren firmalar, ihaleyi kazanan firmanın ve bağlı şirketlerinin yeni 

kurulacak yüzey tesisi EPC ihalesine yalnız, ortak girişim ya da alt yüklenici olarak teklif 

veremeyeceklerini kabul edeceklerdir. Birinci aşamanın sonunda, TPAO sözleşmeyi sona 

erdirerek ikinci aşama hizmetleri, başka bir firmadan ayrı bir sözleşmeyle alma hakkına sahiptir 

ve bunun için Yüklenicinin fark isteme hakkı yoktur. 

Doğal gaz piyasasında faaliyet gösterecek ithalatçı şirket, ihracatçı şirket, iletim şirketi, 

depolama şirketi, dağıtım şirketi, toptan satış şirketi ve serbest tüketiciler, Kurumdan (Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu) sertifika almış gerçek ve tüzel kişiler ile yapım ve hizmet 

sözleşmesi imzalayabilir. Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi 

olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Sözleşme imzalanmadan önce, ihaleyi kazanan 

firma TPAO’ya söz konusu sertifikanın kopyasını sunmak zorundadır. 

Birinci aşamanın, sözleşmenin imza tarihinden itibaren en fazla 9 (dokuz) ay içerisinde 

tamamlanması beklenmektedir. İkinci aşama ise 2014 yılında EPC İhale’ye Davet Dokümanı ile 

başlayacak olup, garanti süresinin dolacağı 2019 senesinin sonunda tamamlanacaktır. Sadece, gaz 

prosesi, kompresör istasyonu ve yeraltı gaz depolama yüzey tesisleri konusunda dizayn ve 

mühendislik tecrübesine sahip firmaların teklifleri değerlendirilecektir. Haklar saklı kalmak 

kaydıyla, TPAO sebep belirtmeksizin tüm teklifleri reddetme, en düşük tekliften başka bir teklifi 

kabul etme ve ihaleyi yapmaktan vazgeçme hakkına sahiptir. İhale şartnamesi mesai saatleri 

içerisinde aşağıdaki adreste görülebilecek ve 100 ABD Doları karşılığında satın alınabilecektir. 

İhaleye başvuracak isteklilerin T.Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkezi Şubesi 

IBAN No: TR18 0001 5001 5804 8000 9227 84 no’lu hesaba gerekli ödemeyi yaparak ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. Geçerlilik süresi 6 ay olan teklifler 30.000 Euro 

bedelindeki geçici teminat mektubu ile birlikte en geç 10 Temmuz 2013 saat 14:00’a kadar teslim 

edilecektir. 

Adres: TPAO Üretim Daire Başkanlığı, Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 

Ankara 06100 TURKEY Fax: +90 (312) 286 90 17 e-mail: sabravci@tpao.gov.tr 

www.tpao.gov.tr 4307/1-1 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654 

 

AĞ DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ihtiyacı ağ donanım 

malzemesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına 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 Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının 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, markası, Ofis tip 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, 30.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 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, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4314/1-1 
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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA DENİZ İKMAL GRUP KOMUTANLIĞI 

İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bando malzemesi 

teknik şartnamelerine ve ekli listede gösterilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

 

MALZEMENİN CİNSİ 

İHALE 

EVRAK BEDELİ 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Bando Enstrümanları 1. Kısım 100,00 TL 27.05.2013 

Elektronik Ekipman ve Ses Sistemleri 2. Kısım 70,00 TL 27.05.2013 

Müzik Aletleri Yedek Parça ve Bakım 

Malzemesi 
3. Kısım 70,00 TL 27.05.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER EKLİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini 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, 27.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 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 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi 

teklifte de bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4315/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı 

ihtiyacını karşılamak ve TBMM Yeni Milletvekili Hizmet Binasında yer alan toplantı ve kabul 

salonları, restoranlar ve ortak hacimlerde kullanılmak üzere;  

- 42 kalem muhtelif cins ve miktardaki mobilya, 

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine, genel idare şartlarına ve genel 

teknik şartlarına uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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 Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameleri, genel idare şartları, genel teknik şartları ile Ofis 

Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.  

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 4316/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF USULÜ İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE İLANI 

Akyurt Belediyesi Başkanlığından: 

1. İşin Yeri : İlçemiz Beyazıt Mahallesi 1535 ada 7 nolu parselde 

bulunan 3.000 alandaki arsa 

2. İşin Adı : Kat karşılığı inşaat yapılması.  

3. Ada No/Parsel No : 1535/7  

4. Karar ve No : 03.04.2013 tarih ve 42 nolu MeclisKararı ve 08.05.2013 

tarih ve 43 nolu Encümen Kararı  

5. İdarece İstenen Bölümler : 1-6-11-16-17-22-27-32 nolu (konut) ve 33 nolu (dükkan) 

6. Muhammen Bedel : 6.462.713,83 TL (altımilyondörtyüzaltmışikibinyediyüz- 

onüçliraseksenüçkuruş) + 5.000,00 (beşbin) TL’dir. (KDV 

dahildir.) 

7. Geçici Teminat %3 (TL) : 193.882,00 TL (yüzdoksanüçbinsekizyüzseksenikilira) 

8. Yeterlik İçin Son Müracaat 

    Tarih, Saat ve Yeri : 05.06.2013 Çarşamba günü, saat 09:30  

  Fen İşleri Müdürlüğü 

9. İhale Tarih, Saat ve Yeri : 05.06.2013 - Çarşamba 10:00 

  Belediye Meclis Toplantı Salonu 

10. Şartname bedeli (TL) : 250,00 (ikiyüzellilira) 

11. İrtibat Adresimiz ve 

     Telefon Numarası : Akyurt Belediye Başkanlığı 

  Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Cd. No: 34 Akyurt/Ankara 

  Telefon ve faks numarası: 0312 844 10 97 - 0312 844 10 10 

  Fen İşleri Müdürlüğü 

  Elektronik posta adresi: fenisleri@akyurt.bel.tr 

Yukarıda muhammen bedeli ve dayanak kararı belirtilen Belediyemize ait İlçemiz Beyazıt 

Mahallesi 1535 ada 7 nolu parselin ihale ile kat karşılığı inşaat yapılarak, yapılacak binadaki 2-3-

4-5-7-8-9-10-12-13-14-15-18-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30-31 nolu (konut) ve 34 nolu 

(dükkan) bağımsız bölümlerin müteahhide verilmesi, 1-6-11-16-17-22-27-32 nolu (konut) ve 33 

nolu (dükkan) bağımsız bölümlerin Akyurt Belediyesine bırakılacak şekilde kat karşılığı inşaat 

yaptırılması işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kat karşılığı kapalı teklif 

usulü ile ihaleye konulmuştur. 

1-6-11-16-17-22-27-32 nolu (konut) ve 33 nolu (dükkan) bağımsız bölümlerin Akyurt 

Belediyesine bırakılmak üzere, muhammen bedele ilave olarak istenilen 5.000,00 TL. bedelin 

üzerinden artırımı şeklinde gerçekleşecektir.  

1 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Akyurt Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi 

Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhale Şartnameleri ve ekleri 08:00-17:00 saatleri arasında Akyurt Belediye Başkanlığı 

Hizmet binasında Fen İşleri Müdürlüğün de görülebilir veya bedeli mukabilinde temin edilebilir. 
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3 - İhaleye katılabilmek için teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde 

hazırlanacaktır. 

Bu ihaleye ortak girişim olarak teklif verilebilir.  

A - İÇ ZARF: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

a) 1-6-11-16-17-22-27-32 nolu (konut) ve 33 nolu (dükkan) bağımsız bölümler Akyurt 

Belediyesi’ne bırakılmak ve muhammen bedele ilave edilen 5.000,00 TL. bedelin üzerine ilave 

olarak verilecek miktarı belirtir teklif mektubu. (EK-1)  

b) Pay (Puan) Cetveli taahhütnamesi (EK-2) 

Bu belgeler iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine 

isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve kanuni ikametgaha esas olarak göstereceği açık adresi 

yazılacaktır. Zarfı yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

B - DIŞ ZARF: Dış zarfın içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

a) İç zarf  

b) Kanuni ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış belge, tüzel kişiler 

için adres bildirgesi verilmesi zorunludur.)  

c) Türkiye de yasal tebligat ve yazışma adresini gösteren belge.  

d) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik Numarası. 

e) 2013 yılı içerisinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından 

alınacak belge. 

f) Noter tasdikli imza sirküleri. 

g) Akyurt Belediye Başkanlığı adına alınmış, limitiçi süresiz 193.882,00 TL 

(yüzdoksanüçbinsekizyüzseksenikilira) tutarındaki (%3) geçici teminat. 

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda puan cetveli 

dikkate alınarak teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi 

birinde uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak 

hiç yapılmamış sayılacaktır. 

i) Vergi borcu olmadığına dair, Vergi Dairesinden son üç ay içerisinde alınmış belge ile 

prim borcu olmadığına dair SGK’dan yine son üç ay içerisinde alınmış belge ibraz edilecektir. 

k) Gerçek ve Tüzel kişilerin ihaleye ait şartname ve eklerini satın aldığına dair 250,00 TL 

makbuzun aslı. İhale Şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar. 

4 - İsteklilere ihale tarihinden önce yeterlik belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak 

kazananlar listesi, hazır bulunan istekliler önünde ihale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye 

katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - İhale komisyonu gerekçesini açıklamak kaydıyla, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en 

uygun teklifi seçmekte serbesttir. 

İlan olunur. 4094/1-1 
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1 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIM; RANSİMAT SİSTEMİ 1 ADET 

SATIN ALINACAKTIR 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

1 Kalem Demirbaş Malzeme Alım; Ransimat Sistemi 1 Adet 4734 sayılı Kamu İhale 

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

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/62193 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 

15. Km 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.422.341 12 36-0.422.377 32 93 

  Faks: 0.422.341 12 37 

c) Elektronik posta adresi  : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Demirbaş Malzeme Alım; Ransimat 

Sistemi 1 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece Teknik Şartnamede belirtilen yer/yerlere 

veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yer/yerlere 

çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim 

edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 60 

Takvim günü içinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Elazığ Karayolu  

15. Km. İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi 

Toplantı Salonu Kampüs-Malatya 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 Salı Günü Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

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

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

b) 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, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir 

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

kriterler: 

4.3.1. a - Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

b - Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

c - Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. İhaleye katılacak firmalar teknik şartnameye cevap yazısı sunacaklardır. 

4.3.3. İhaleye katılacak firmalar sistemle ilgili katalog ve kullanım kılavuzlarını Türkçe 

olarak sunmalıdır. 

4.3.4. Teklif veren firmalar cihazın Türkiye temsilcisi olduklarını üretici tarafından 

düzenlenmiş onaylı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi bulunan distribütörlük belgesi ile 

belgeleyeceklerdir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın 

alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont 

ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, 

talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare 

yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda 

dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul 

edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda 

posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 

Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4288/1-1 
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ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, MAHMUTLAR BELDESİ 1882 NO.LU PARSELİN ARSA 

SATIŞI KARŞILIĞI GELIR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: (TOKİ) 

1. “Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Beldesi 1882 nolu Parselin Arsa Satış Karşılığı 

Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 

Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 

R.G./10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 

kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara adresinden 09.oo – 18.oo saatleri arasında 500 TL. (Beşyüztürklirası) yatırarak 

satın alabilirler. 

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 12.06.2013 tarihine ve saat 15:00’a kadar, sıra 

numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut 

İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak 

da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi 

halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir. 

5. Teklifler 12.06.2013 tarihinde, saat 15.00’de, istekliler huzurunda İhale Komisyonu 

tarafından açılacaktır. 

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet 

edilecektir. 

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

1. Türkiye’de tebligat için adres, 

2. Ticaret sicil gazetesi, 

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2013 yılına ait), 

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

4. İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
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6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır) 

7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında 

en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 

hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 

belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi 

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme 

tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler, 

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 70.000 m² 

komple bina,  Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. 

inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık 

olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin % 70 

ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az % 30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil 

eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (% 100) karşılaması halinde ise, 

diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler, 

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi 

yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm 

gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun 

için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç 

yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir. 

Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 20.000.000 TL 

(YirmimilyonTürkLirası)’den; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 

20.000.000 TL (YirmimilyonTürkLirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı 

teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değeri sağlayabildiklerini belgelemesi 

gerekmektedir. 

Bilanço veya eşdeğer belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 
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b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 

gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

İş hacmini gösteren belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun 30.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 20.000.000 TL. den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 
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onaylanan ödemeye esas hakediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince 

işyerinde bulundurulacaktır. 

Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minimum Adet 

1 Kule Vinç 4 

2 Ekskavatör 2 

3 Traktör Kepçe 3 

4 İnş. Asansörü 8 

5 Kalıp (beton yüzeyli) ve İskelesi 30.000 m² 

6 Vibratör 8 

7 Kamyon 4 

8 Kırıcı 1 

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması 

esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında 

bulundurmakla yükümlüdür. 

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise 

taahhütname verilmesi gerekir. 

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman 

ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ 

nin  % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin  % 6’sıdır. 

10. dare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste 

görülebilecektir. 

12. İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

03/06/2013 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda 

düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en 

geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Bilkent Plaza, B1 Blok,  06800 Bilkent-ANKARA 

Tel : 0 (312) 565 26 42 

Faks : 0 (312) 266 01 34 4258/1-1 
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±%20 TOLERANSLI 25.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

±%20 Toleranslı 25.000 Ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/63151 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ±%20 toleranslı 25.000 ton kireçtaşı satın alınacak olup, 

teslim edilecek kireçtaşının evsafı: 

-HCL de çözülmeyen maddeler en çok % 2,0 

-SİO2 en çok % 1,75 

-Fe2 O3 + AI2 O3(R2O3) en çok % 1,0 

-MgO en çok % 1,90 

-Sülfatlar en çok % 1,0 

-CaC03  en az   % 95,0   olacaktır. 

b) Teslim yeri : Çorum Şeker Fabrikası stok sahasında istifli olarak teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihleri : Kireçtaşı Fabrikamıza 01 Ağustos 2013 - 30 Kasım 2013 

tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle 

termin programı sözleşmenin imzalanmasını müteakip 

İdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 05/06/2013 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
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ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

gereken kriterler: 

4.2.1 - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

fabrikalarımız laboratuarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.2.2 - İş deneyim belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya belgelendirilmek suretiyle özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere; 

4.2.2.1 - İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

4.2.2.2 - Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk 

ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. 

4.2.3 - İşletme Ruhsatı, 

4.2.4 - İşletme İzin Belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, “kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “mucur ve balast 

üretimi” kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve KDV. Dahil TL 100,00- 

(YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Hazır 

bulunmamaları halinde teklif etmiş oldukları fiyatlar nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4284/1-1 
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A4 YANGIN HATTI BORU TEMİNİ MAL ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

A4 Yangın Hattı Boru Temini Mal Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/60435 
1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 
2 - İhale konusu İşin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait A4 Park 
Sahası Yangın Hattının Değişiminde kullanılmak üzere 
özellikleri teknik şartnamede belirtilmiş olan 2500 metre 

(168 çap ve 5 mm kalınlık (6”) ve St 37 kalite) borunun 
temini ve teslimi işidir. 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 
60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/06/2013 Pazartesi günü, saat: 14:00 
1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 
postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 
alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

2 - Teklifler, 10/06/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 
3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir. 
5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; 
……………….. 
8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 
Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 
yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 
 4286/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama 
Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 
yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/63379 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE 
b) Telefon ve faks numarası : 0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07 
c) Elektronik posta adresi  : Yok 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : Yok 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013/2014 Kampanyasında üretilecek 

56.000 ton ±%20 toleranslı 110 gün 8’er kişi ile 3 
(üç) vardiya Toplam 24 kişi olarak Kristal Şekerin 
Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık Torbalara 
konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına 
verilmesi. 

b) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi 
c) İşin süresi : 2013/2014 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 110 

(Yüzon) takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 06/06//2013 Perşembe günü, Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
g) 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 
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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, 

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1.nci 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 ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1. İstenmiyor. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve 

paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 -  İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 4257/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI TESİS YAPTIRILACAKTIR 

Gölbaşı Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ada 340 parsel 1-2 de kayıtlı 

toplam 2150,80 lik arsada toplamda 8210 den oluşan 40 adet konut ve sosyal tesis (24 odalı 

misafirhane 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu 2 adet Türk hamamı) yapım işi olup, iş neticesinde 

oluşacak sosyal tesisin belediye’ye devredilmesi ve yaklaşık maliyet hesaplamasından oluşacak 

farkında mülkiyeti belediye’ye ait olan sosyal tesisin 15.16 yıllığına işletmesinin bedel farkına 

mukabil yüklenici firmaya kiraya verilmesi ve bu süre zarfı sonunda sosyal tesisin belediye 

devredilmesi işidir. 

MADDE 2 - YAPILACAK İŞİN SÜRESİ: 

İşin yapım süresi işyeri tesliminden itibaren 1 yıldır. Sosyal tesisin işletme süresi 15.16 

yıldır. 

MADDE 3 - MUHAMMEN BEDEL ve İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale konusu işin yaklaşık maliyeti 6.497.225,45 TL dır. Sosyal tesisin işletmesinin, 

sosyal tesisin maliyet farkının giderilmesine yönelik kiraya verilme süresi 15.16 yıldır. 2886 

Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü ile ihale 

yapılacaktır. 

MADDE 4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1000,00-TL karşılığında 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümden temin edebilirler. 

MADDE 5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İhale konusu taşınmaza ait geçici teminat 194.916,76.-TL.’dir. %3 geçici teminatı 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne Yatırılacaktır. 

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından ihale sırasında istenen %3 geçici teminatı 

vermeyenler veya tamamlamayanlar İhale Salonundan çıkartılacaktır. 

İhale, % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir. 

MADDE 6 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerin ihalesi 3 HAZİRAN 2013 PAZARTESİ günü saat 13.00’da Gölbaşı 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Başkanlık makamına en 

geç 3 HAZİRAN 2013 Pazartesi günü ihale saatine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

MADDE 7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa email adresi 

belirtilecek) verilmesi, 

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname, 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

e) Noterden tasdikli imza sirküleri, 

f) Nüfus Cüzdanı Sureti, 

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat 

mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir. 

ı) Gölbaşı Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış 

olacak) 
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i) İhaleye katılacak isteklinin, söz konusu işin yapımı süresince 1 adet İnşaat Mühendisi 

bulunduracağına ve işin yapımı için gerekli araç ve gereçleri bulunduracaklarına dair taahhütname 

vereceklerdir. 

B) İstekli tüzel kişilik ise; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya 

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi 

belirtilecek) verilmesi, 

d) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat 

mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir. 

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname 

f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

g) Gölbaşı Belediyesi borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış 

olacak.) 

h) İhaleye katılacak istekli, söz konusu işin yapımı süresince 1 adet İnşaat Mühendisi 

bulunduracağına ve işin yapımı için gerekli araç ve gereçleri bulunduracaklarına dair taahhütname 

vereceklerdir. 

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak 

Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 4248/1-1 

—— • —— 
201.000.000 ADET HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 201.000.000 adet Hologram Etiket (40mmx50mm) 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı - RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı 

adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: 

TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 

32, Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına 

doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226 

'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif 

verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 18.06.2013 günü saat 14:00’a kadar Çay 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14:00’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak 

müracaatlar kabul edilmez. 

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 60 

gün olmalıdır. 

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

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

7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

8 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 

kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4312/1-1 
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KAN BAĞIŞ OTOBÜSÜ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kan Bağış Otobüsü alım ihalesi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 06.06.2013 günü saat 11:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 07.06.2013 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 4317/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

14.10.2011 tarihinde Türk Hava Kurumu envanterinde yer alan TC-ZTP tescil işaretli 

Cessna 402B tipindeki hava aracının Kırşehir İli, Mucur İlçesi, Büyükkayapa Köyü yakınlarında 

eğitim uçuşu sırasında arazi üzerine mecburi iniş yapması sonucu meydana gelen kazasıyla ilgili 

olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu”, Bakanlık Makamı Onayı ile 

oluşturulan Kaza Araştırma ve İnceleme Heyeti tarafından ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine 

sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 4320/1-1 

————— 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

19.11.2011 tarihinde Türk Hava Kurumu envanterinde yer alan TC-CBF tescil işaretli 

Slingsby T6700 tipindeki hava aracının Selçuk Efes Havaalanında gerçekleştirilen antrenman 

uçuşu sırasında 09 pistine iniş kalkış çalışması akabinde kalkış sonrası yaklaşık 300 feet irtifada 

iken pist istikametinden sağa doğru dönüş yaparken düşmesi sonucu meydana gelen kazasıyla 

ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu”, Bakanlık Makamı Onayı ile 

oluşturulan Kaza Araştırma ve İnceleme Heyeti tarafından ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine 

sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 4321/1-1 

————— 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

29.06.2011 tarihinde Türk Hava Kurumu envanterinde yer alan TC-PFE tescil işaretli 

Puchacz SZD 50-3 tipindeki planörün Eskişehir inönü Meydanı 34 pistinden kalkışına müteakip 

adı geçen pistin yaklaşık 50 m. güneyine düşmesi sonucu meydana gelen kazasıyla ilgili olarak, 

“Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu”, Bakanlık Makamı Onayı ile oluşturulan 

Kaza Araştırma ve İnceleme Heyeti tarafından ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere 

hazırlanmıştır. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 4322/1-1 
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Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 

maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri müracaat dilekçelerine 

onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, 

özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan 

atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan altı nüsha dosyayı Personel 

Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen 

şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine 

özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, merkezî 

yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan dört nüsha dosyayı Rektörlüğümüze 

teslim etmeleri gerekmektedir. Not: 

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 

- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’ndan sağlayabilirler. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

İlişkiler 
Profesör 1 1 

Uluslararası İlişkiler Alanında 

Doçentliğini yapmış olmak ve Avrupa 

Birliği alanında çalışmaları bulunmak 

”                     ” 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finansman 

Profesör 1 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 

Polimer 

Mühendisliği 

Polimer 

Mühendisliği 
Doçent 3 1 

Polimer Bilim ve Teknolojileri alanında 

Doktora yapmış olmak ve Polimerlerin 

sentezi konularında çalışmaları 

bulunmak. 

 4276/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

16/5/2013 tarih ve 28649 sayılı Resmi Gazete ilanında “Belediye Encümenimizin 

2/5/2013 tarih ve 778/1650 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 9/5/2013 tarih ve 

1206/2534 sayılı kararları ile onaylanan 51650/Ek-2 nolu parselasyon planında 7287 ada olması 

gerekirken sehven 7284 ada olarak ilan edildiğinden, “7284 ada 4 nolu parsel” olarak yapılan 

belirtme “7287 ada 4 nolu parsel” olarak düzeltilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 4308/1-1 

————— 
Yenimahalle İlçesi, Çayyolu 17951 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4309/1-1 

————— 
Yenimahalle 16248 ada 1 parsel ve 16249 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 4310/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/116971 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Türkiye Petrolleri Anonim 

Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Batman/Merkez 

Adresi 
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 

72100 Merkez Batman 
Tel-Faks 4882132710-4882134153 

Posta Kodu 72100 E-Mail 
tpaocc@tpao.gov.tr  

sbutun@tpao.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Zengin Kardeşler İnş. Pet. Ürün 

Nak. Gıda ve Tem. Mad. Tarım 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Mehmet Sıraç Çiftçi 

Adresi 

Meydan Mah. Cumhuriyet Cad. 

Hamidiler İşhanı Kat:4 No:405 

Batman 

Pazaryeri Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. 

No:315 Sarıköşk Apt. Kat:5 No:315 

Batman 

T.C. Kimlik No.  45595973940 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9970633244  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Batman 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası / 

4850 
Batman Esnaf / Ticaret Odası / 4811 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4306/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/554366 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya  

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0312 266 77 37 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ics Global Dan. Dış Tic. İnş. Eği. 

ve Ter. Hiz. Ltd. Şti.  
Hasan Yıldız 

Adresi 

Ayşe Fitnat Hanım Cad. 2. 

Akevler Sok. No:1/B Antakya 

Hatay 

Ayşe Fitnat Hanım Cad. 2. Akevler 

Sok. No:1/B Antakya Hatay 

T.C. Kimlik No.  50179046170 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6365  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4313/1-1 
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Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012 / 66684 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı İl/İlçe Ankara - Çankaya 

Adresi 

Cevizlidere Mh. Gökkuşağı Cd. 

1246/1 Sk No:5 Balgat Çankaya 

Ankara  

Tel-Faks 0312 573 17 55 - 0312 223 84 91 

Posta Kodu 06100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bulut İnşaat İhracat İthalat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 
Naci Bulut 

Adresi 
Cumhuriyet Cd. Bulut İş Mrk. 

Kat:2  No:3 Ağrı 

Hürriyet Mh. 1808 Sk. No:14/2 

Merkez Ağrı 

T.C. Kimlik No.  18601327648 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
190 003 87 81  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Tic.Sicil: 3206 - Oda Sicil 005349  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4331/1/1-1 



22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012 / 66684 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı İl/İlçe Ankara - Çankaya 

Adresi 

Cevizlidere Mh. Gökkuşağı Cd. 

1246/1 Sk No:5 Balgat Çankaya 

Ankara  

Tel-Faks 0312 573 17 55 - 0312 223 84 91 

Posta Kodu 06100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nadi İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi 

Limited Şirketi 
İsmet Bulut 

Adresi 
Yavuz Mh. Cumhuriyet Cd. Bulut 

İş Mrk. No:113 Kat:1 D: 2 Ağrı 

Hürriyet Mh. 1808 Sk. No:14/1 

Merkez Ağrı 

T.C. Kimlik No.  18712323928 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
627 005 44 89   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Tic.Sicil: 3627 - Oda Sicil 006036  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4331/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/9215, 2010/555984 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sahil Güvenlik Komutanlığı İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Dikmen Caddesi Merasim Sokak 

Nu.:10 Bakanlıklar-Çankaya/ 

Ankara 

Tel-Faks 0 312 417 50 50-0 312 417 05 54 

Posta Kodu 06110 E-Mail tedarik@sgk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı G&O International Trading  

Adresi 
Else Mauhsstr. 77-75558 RH-Henglo   

O./Hollanda 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zwolle Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
08122495  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4353/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/73543 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sahil Güvenlik Komutanlığı İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Dikmen Caddesi Merasim Sokak 

Nu.:10 Bakanlıklar-Çankaya/ 

Ankara 

Tel-Faks 0 312 417 50 50-0 312 417 05 54 

Posta Kodu 06110 E-Mail tedarik@sgk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
G&O Uluslararası Ticaret-Osman Vefa 

Önatlı 
 

Adresi 
Peker Mah. Hakkı İplikçi Cad. No: 42/1 

Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 35617959038  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
16923  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4353/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/123167 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
5’İNCİ KOLORDU 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ÇORLU/TEKİRDAĞ 

Adresi - Tel-Faks 2826511974-2826545002 

Posta Kodu 59850 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ALİ SAMİ KARAMAN 

- 

Adresi 
ŞEHİT NİHATBEY CAD. NO:243 

D:3 KÜÇÜKYALI/İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. 19613196826 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
19613196826 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1   89256 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/28717 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11’İNCİ İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi - Tel-Faks 3122773455-3122775568 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
DENİZ TEKNİK SAVUNMA 

SANAYİ VE TİCARET LTD.Ş 
YAŞAR YAVUZ 

Adresi 
YENİ SANAYİGİRİŞ CAD. 

NO:1/C ULUS/ANKARA 

YENİ SANAYİGİRİŞ CAD. 

NO:1/C ULUS/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 13906092178 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6490015785 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 107565 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/38666 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11’İNCİ İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi - Tel-Faks 3122773455-3122775568 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

TÜM DİZEL ENERJİ 

SİSTEMLERİ SERVİS YEDEK 

PARÇA SAN.TİC.LTD.Ş 

VEHBİ GÜZEL 

Adresi 

ÖZ ANADOLU SANAYİ SİTESİ 

682.SOKAK NO:31 

İVEDİK/ANKARA 

ÖZANADOLU SANAYİ SİTESİ 

682.SOKAK NO:31 

İVEDİK/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 51364637432 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8740179202 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 231176 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/145729 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

DAĞ KOMANDO OKULU VE 

EĞİTİM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ISPARTA/EĞİRDİR 

Adresi  Tel-Faks 246 611 68 31 – 246 311 68 34 

Posta Kodu 32500 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MUSTAFA ÖZ 

 

Adresi 
YAYLA MAH. 130. CAD. GÖZDE 

APT. NU.:5 ISPARTA 
 

T.C. Kimlik No. 18494452748  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ISPARTA BAKKALLAR VE 

BAYİLER ESNAF OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 32/40132  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/158886 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BALIKESİR 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. NU.:1/1 
Tel-Faks 266 239 50 00 - 266 249 70 88 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MUHAMMET KAYA 

 

Adresi 
STRAZBURG CAD. NU.:28/17 

SIHHİYE/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 52249038160  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 320907  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/6547-2013/10201 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
6'NCI ANA BAKIM MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe BALIKESİR 

Adresi 
GÜMÜŞ ÇEŞME MAH. ESKİ 

KEPSUT CAD. NU.:1/1 
Tel-Faks 266 239 50 00 - 266 249 70 88 

Posta Kodu 10100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
HASAN BURÇKAN BOSTAN 

 

Adresi 
EGE MAH. CÜCELER SOK. 

NU.:18/A BALIKESİR 
 

T.C. Kimlik No. 18538550904  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BALIKESİR TİC.OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16268  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

2 AYRI 

İHALE-

DEN 

(X) 
b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/14009 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 3’ÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI İl/İlçe ERZURUM 

Adresi - Tel-Faks 446 223 58 30 – 446 223 65 84 

Posta Kodu 24100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

LİLYUM KİMYA 

UÇANYAĞLAR SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 

 

Adresi 

TURGUT REİS MAH. 

GİYİMKENT D:2 B:10 NU.:32-33 

ESENLER/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
608 053 2416  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 791849  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/14202 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA /SEYHAN 

Adresi 
REŞAT BEY MAH. ORDU 

CAD.ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı NECİP DEMİR  

Adresi 

ÇANKAYA MAH. İSTİKLAL 

CAD. AKKIZOĞLU İŞHANI 

NU.:4/1 AKDENİZ/MERSİN 

 

T.C. Kimlik No. 38968389868  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
HAKKARİ TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 001565  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/8/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/145688 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
95’İNCİ ZIRHLI TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe TEKİRDAĞ/MALKARA 

Adresi 
LONDRA ASFALTI MALKARA 

KAVŞAĞI 
Tel-Faks 282 427 10 97 – 282 271 14 64 

Posta Kodu  E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA ÖZTÜRK  

Adresi 

KEŞAN BELEDİYESİ AEBZE 

MEYVE HALİ A BLOK NU.:3 

KEŞAN / EDİRNE 

 

T.C. Kimlik No. 40603140536  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KEŞAN SEBZE BAKKAL VE 

MANAVLAR ESNAF OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 22/1612  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/31766 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 
HOCAPAŞA MAH. DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 
Tel-Faks 0 212 514 00 10-0 212 514 00 20 

Posta Kodu 34112 E-Mail ist_tedarikplan@msb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
CEMAL EKER 

 

Adresi 

HÜRRİYET MAH. İ.İNÖNÜ BUL. 

BEYZA KONUTLARI ZEMİN 

KAT NU.:51 

YENİŞEHİR/MERSİN 

 

T.C. Kimlik No. 12062326080  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSİN İLİ ESNAF VE 

SANATKÂR SİCİLİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 33/135381  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/28547 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
BURSA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe BURSA/OSMANGAZİ 

Adresi 
DİKKALDIRIM MAH. 1'İNCİ 

DEĞİRMEN CAD. NU.:3 
Tel-Faks 0 224 232 21 50 - 0 224 233 06 43 

Posta Kodu 16090 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ERHAN KILINÇ 

 

Adresi 

YUNUS EMRE CADDESİ 

GÜLGÜN SOK. NU:19/9 

ETLİK/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. 15247047268  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
555 049 3482  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 188773  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/11/1-1 



22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/184667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi 
ETLİK CAD. (ESKİ GARAJLAR 

YANI) 
Tel-Faks 3123843250-3123843261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ESİS ENERJİ VE ELEKTRONİK 

SAN. VE TİC.AŞ 
- 

Adresi 

DUDULLU ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ ESENKENT 

MAH. BATURALP SOK. NO:14 

34776 ÜMRANİYE/İSTANBUL 

- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3800499128 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 444056 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/31766 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAHALLESİ 

/DEMİRKAPI GÜLHANE PARKI 

YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
CEMAL EKER 

- 

Adresi 

HÜRRİYET MAH. İ.İNÖNÜ BUL. 

BEYZA KONUTLARI ZEMİN 

KAT NO:51 YENİŞEHİR/MERSİN 

- 

T.C. Kimlik No. 12062326080 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

MERSİN İLİ ESNAF VE 

SANATKÂR SİCİLİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 33/135381 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/13/1-1 



22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/61852 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 
RESATBEY MAH. ORDU CAD. 

ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

DOĞA TÜKETİM İNŞAAT 

TEMİZLİK İLAÇLAMA GIDA 

TARIM TAŞIMACILIK 

PAZARLAMA TİC.SAN.LTD.Ş 

RESUL SİNAN ATMALI 

Adresi 

YEŞİLOBA MAH. ATİKOP İŞ 

MERKEZİ 4, BLOK NO:129 

SEYHAN/ADANA 

YEŞİLOBA MAH. ATİKOP İŞ 

MERKEZİ 4, BLOK NO:129 

SEYHAN/ADANA 

T.C. Kimlik No. - 13628174800 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3020487872 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ADANA TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 56574 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/14/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/56780 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CAD.1420 SOK. 

NO:1/3 
Tel-Faks 232 433 00 76 - 232 433 27 09 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÜÇYILDIZ TEKS.GİY.SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 
 

Adresi 

BOZBURUN MAH. AHMET 

NURİ ERİKOĞLU CAD. 7110 

SOK. GÜMÜŞLER/DENİZLİ 

 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
905 004 1026  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
DENİZLİ SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15865  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/15/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/56780 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CAD.1420 SOK. 

NO:1/3 
Tel-Faks 232 433 00 76 - 232 433 27 09 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
KONYA TEKS. SAN. VE TİC. 

LTD.Ş 
 

Adresi 
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10576 

SOK. NU.:22 KARATAY/KONYA 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
577 007 9225  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KONYA TİC. SİC. ME.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 29145  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/16/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/52504 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ÇANAKKALE İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ÇANAKKALE 

Adresi 
CEVATPAŞA MAH. NARA 

YOLU 
Tel-Faks 286 217 24 60 

Posta Kodu 17100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SEDAT TÜRKER  

Adresi 
ESENLER MAH. EŞREF BİTLİS 

SOK. NU.:15/A ÇANAKKALE 
 

T.C. Kimlik No. 22960586660  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ÇANAKKALE TİC .VE SAN. 

OD. 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5847  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/17/1-1 



22 Mayıs 2013 – Sayı : 28654 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/98247 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DİYARBAKIR 

TED.BLG.BŞK.LIĞI 
İl/İlçe DİYARBAKIR/YENİŞEHİR 

Adresi 
KOOPERATİFLER ELAZIĞ 

CAD. 
Tel-Faks 412 238 84 14 - 412 224 49 43 

Posta Kodu 21100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ABDURRAHİM DEMİR 

 

Adresi 

SEYİT AHMET MAH. 

ZEYTİNCİLER SİT. 192 SOK. 

NU.:8/A MANİSA/AKHİSAR 

 

T.C. Kimlik No. 31102443020  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
AKHİSAR TİC. VE SAN. OD.  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9480  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/18/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/28707 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
11İ'NCİ ANA İKMAL MERKEZİ 

KOMUTANLIĞI 
İl/İlçe ANKARA/SİNCAN 

Adresi 
ŞEHİT ÜSTEĞİMEN HASAN 

SAHAN KIŞLASI YENİKENT 
Tel-Faks 312 277 34 55 - 312 277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ALİ KAYA 

MİLMAR GRUP SAVUNMA 

ELEKTR.ELEK.MAK.İNŞ.NAK. 

VE DANIŞMANLIK SAN. VE 

TİC.LTD.Ş 

Adresi 

ALINTERİ BULVARI GÜL 86 

SİTESİ NU.:1/73-1OSTİM 

YENİMAHALLE/ANKARA 

ALINTERİ BULVARI GÜL 86 

SİTESİ NU.:1/73-1OSTİM 

YENİMAHALLE/ANKARA 

T.C. Kimlik No. 44431439114  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
530 015 1044 621 046 9056 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİC. OD. ANKARA TİC. OD. 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 276605 307128 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/19/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

                        İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/19296 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CAD. /1420 SOKAK 

1/3  
Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
PEKSAN TEKSTİL İNŞAAT 

GIDA AMBALAJ TİC.AŞ 
EMRAH YILMAZ 

Adresi 

İMSAN SANAYİ SİTESİ 

İKİTELLİ CAD. E BLOK NO:11 

KAT:1 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 

İMSAN SANAYİ SİTESİ İKİTELLİ 

CAD. E BLOK NO:11 KAT:1 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 15515360310 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7270260978 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İSTANBUL TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 764183 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (..) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4326/20/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/42677 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Emek Hakkı Turaylıç Cad. D Blok 

No: 5 
Tel-Faks 03122031582 

Posta Kodu  E-Mail limanetuddb@ubak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Sonat Mühendislik İnşaat Turizm 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
1348 Sokak No: 5 D: 303-C 

Yenişehir/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7740042932  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4323/1-1 
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e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6463 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6464 Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6465 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği

Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6466 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6467 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6468 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6470 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun
6471 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6472 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010

Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6473 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6474 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması

Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/4754 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelik
— Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Batman Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Batman Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Batman Üniversitesi Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/23)
— Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Filistin Ulusal Yönetimi  Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına  Dair Tebliğ
— Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

NOT: 21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ile Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
–T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


