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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2012 tarihli ve  28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk

Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Merkezin faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere; bir teknik müdür yardım-

cısı ve bir idari müdür yardımcısı Müdürün önerisiyle Rektör tarafından bir yıl süre için gö-

revlendirilir. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Teknik

müdür yardımcısı, Üniversitede görev yapan veya Merkez bünyesinde görevlendirilen Üniver-

site dışından öncelikle astronomi, astrofizik ve fizik konularında veya makine, bilgisayar, elektronik,

mekatronik mühendisliği konularında bilimsel çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından

görevlendirilir. İdari müdür yardımcısı, Üniversitede görev yapan idare ve yönetim konularında

ve kamu yönetimi, işletme, endüstri mühendisliği gibi alanlarda uzmanlar veya öğretim üyeleri

ile yüksek lisans yapmış, kendi alanında en az beş yıl deneyimli idari personel arasından gö-

revlendirilir. Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda, Merkezde görevli bir öğretim

elemanı Müdüre vekalet etmek üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Görevlendirme altı ay-

dan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, teknik ve idari müdür yardımcıları ile diğer

altı üyeden olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Altı üyenin en az dört tanesi astronomi

veya astrofizik konularında, diğer ikisi ise fizik ve/veya makine, bilgisayar, elektronik, mekatronik

mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış Üniversite içinden veya dışından ya da Merkez bünye-

sinde tam veya kısmi zamanlı görevlendirilmiş diğer üniversitelerin ilgili öğretim üyeleri ara-

sından, Müdürün önerisiyle, üst üste en fazla üç defa olmak üzere, her seferinde ikişer yıllığına

Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dı-

şında görevlendirilen kurul üyelerinin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir. Yönetim Ku-

rulu, salt çoğunlukla her yıl en az altı defa toplanır. Kararlar açık oylama ile yapılır ve katılan

üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliğinde Kurul Başkanı Müdürün kullandığı oy

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar, Müdür tarafından uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, on üç kişiden oluşur. On üç üyenin, altı tanesi astronomi ve astrofizik

konularında uzman, üç tanesi fizik konusunda uzman, dört tanesi ise makine, bilgisayar, elektronik,

mekatronik veya  inşaat mühendisliği konularında uzman olmak şartıyla, Üniversite içinden

veya dışından veya yurtdışından; halen çalışan veya emekli olmuş öğretim üyelerinden veya

özel sektörden uzmanlar arasından, ikişer yıllığına Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kara-

rıyla, Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, her yıl en az üç defa olmak üzere ge-

rektiğinde Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir. Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz fakat

en az beş üyenin bulunması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Merkezin gelirleri ile ilgili olarak 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri ve

5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ka-

nunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/3/2012 28225
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2009 tarihli ve 27326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Beykent Üniversitesi doktora yeterlik sınavları; enstitü kurulu tarafından belirlenen

tarihlerde yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin kredili ve kredisiz

tüm derslerini başarmış olması gerekir. Doktora öğrencileri, yasal süreleri içerisinde öğrencilik

statüleri devam ettiği sürece doktora yeterlik sınavına katılabilirler. Öğrenci, yeterlik sınavına

girmek isteğini, ilan edilen yeterlik sınav dönemlerinde, enstitü yönetimine yazılı olarak bildirir.

İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava

alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/6/2007 tarihli ve 26567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-

versitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(2) Yaz okulunda öğrenciler en çok on iki krediye kadar ders alabilirler.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/8/2009 27326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2011 27966

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/6/2007 26567
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Merkez (BİLGİTÖMER): İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek ol-

mak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine
göre şubeler açmak; seviye tespit sınavları, dersler, atölyeler, seminer, kurs, sertifika program-
ları ve toplantılar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak,

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar ha-
zırlayıp yöntemler geliştirmek; bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum
ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Sertifika programları ve kursların belgelendirilme işlemlerini koordine etmek,
ç) Dil sınavları düzenlemek ve başarılı öğrencilere sertifika belgesi vermek,
d) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya

programlarında okuyan uluslararası ön lisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili
dersleri ile ilgili uygulamalarını düzenlemek,
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e) Türkçe öğretim yöntemleri ve ikinci dil öğretimi konusunda Üniversitenin ilgili bö-
lümleriyle iş birliği yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

f) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına yaşadıkları topluma uyum sağlayabil-
meleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için Türk dilini öğretmek,

g) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk kökenli çocuklar ile ülkede bulunan
yabancı ailelerin çocuklarına Türkçeyi öğretici etkinlikler, gezi ve turlar düzenlemek,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,
h) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını

hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki üniversite ve dil mer-
kezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının pay-
laşımını sağlamak,

ı) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-
retmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev ya-
pacakları ülkeler ile ilgili rehberlik hizmetleri sunmak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili
sertifika vermek,

i) Uluslararası açılımlarla kurslar, sertifika sınavları, tanıtıcı faaliyetler, fuarlar, web si-
tesi ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

j) Ulusal veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili ku-
rum ve kuruluşları arasında ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde
bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve işadamlarına, Tür-
kiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere Türkçe öğretmek,
düzenledikleri toplantılara dil desteği faaliyetlerinde bulunmak,

k) Dil kütüphanesi ve Türkçe simülasyon uygulamalarının yapılacağı bir dil laboratuvarı
kurmak,

l) Faaliyet alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek,
m) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin, merkezin faaliyet alanıyla ilgili öğretim ele-

manları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, gerekli gördüğü hal-
lerde müdür yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir. Müdür yardımcısı gö-
revlerini yerine getirmesinde Müdüre yardımcı olur ve Müdürün verdiği yetki çerçevesinde
Merkezi yönetir, temsil eder ve Merkezle ilgili işlemleri yapar.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak,
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b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün teklifi üzerine

Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından önerilecek altı aday
içinden Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üç üye ve müdür yardımcısından olu-
şur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık bir dönem için görevlendirilir. Gerekli hallerde Yönetim
Kurulu üyeleri görevlendirildikleri usulle görevden alınabilir. Görev süresi dolmadan önce
üyeliği sona erenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle ve boş üyelik sayısının
iki katı aday teklif edilerek üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdür tarafından
belirlenen gündemle ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, kararlar oy çokluğu ile
alınır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler
üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek,
c) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilme koşullarını Akademik Kurula önermek,
ç) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli düzenlemeleri yapmak,
d) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek

kişilere ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin karar almak,
e) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
f) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak,
g) Merkezin bütçesini hazırlamak,
ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,
h) Merkez faaliyetlerini üstlenecek alt birimlerin kurulmasını ve kaldırılmasını Rek-

törlüğe teklif etmek,
ı) Müdür tarafından Merkezin yönetimine ilişkin olarak önerilen hususları görüşerek

karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yük-

seköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel
ile karşılanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KREDİLİ SİSTEM LİSANS VE ÖNLİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“İlgili programın toplam kredisinin yüzde yirmiden fazla aşılmaması kaydıyla; lisans,

önlisans ve üstün başarı programı öğrencileri, normal öğrenim süreleri içinde her akademik

yıl için öğrenim bedelinin tamamını öderler. Bu fıkra uyarınca ödenecek öğrenim bedeline yaz

öğretiminde alınan dersler dâhil değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Lisans ve önlisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

tarafından yapılan seçme ve yerleştirme işlemlerine ve yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin

düzenlemelere göre öğrenci alınır.”

“Üniversiteye kabulle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan konularda 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ve Yükseköğre-

tim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili

hükümleri uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin madde başlığı ile dördüncü ve be-

şinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel öğrenciler ve denklik öğrencileri”

“Yatay geçiş yoluyla kabul edilen ve başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisiyken

İstanbul Bilgi Üniversitesinde özel öğrenci olarak ders almış öğrencilerin özel öğrenci olarak

İstanbul Bilgi Üniversitesinde aldıkları derslerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda kayıtlı

oldukları derece programında kabul edilen ve not döküm belgelerinde yer alan dersleri transfer

edilebilir.”

“Özel öğrenciler ile denklik öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim bedelleri Mütevelli

Heyeti tarafından belirlenir.”

“Yükseköğretim Kurulu tarafından diploma denkliği tamamlama eğitimi görmek üzere

yerleştirilen öğrenciler, denklik öğrencisi olarak kayıt edilirler ve öğrenimlerini, tamamlama

eğitimi için öngörülen dersler dışında bu Yönetmelik hükümlerine tabi olarak sürdürürler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mevzuat uyarınca kayıt hakkı kazandıran belgeler,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ders kaydını yapamayanlar, mazeretlerini belgelemek kaydıyla ders ekleme-bırakma

süresinin sonuna kadar Üniversite Yönetim Kuruluna başvurabilirler.”

“Mazeretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından geçerli görülenler, mazeretlerinin

kalkması ve Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları koşuluyla ders

kayıtlarını yaptırabilirler. Mazeretleri geçerli görülmeyen, ancak Üniversiteye karşı mali yü-

kümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencilerin ders kaydı yapılmaz, ama bunların öğrencilik

statüsü devam eder. Mazeretleri geçerli görülmeyen ve Üniversiteye karşı mali yükümlülükle-

rini de yerine getirmemiş olanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz, bunlara öğrencilik bel-

gesi verilmez ve askerlikle ilgili işlemlerinde durumları ilgili askerlik şubesine bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İngilizce dil hazırlık programına devam eden öğrencilere, 4/12/2008 tarihli ve 27074

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygu-

lanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – İstanbul Bilgi Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz (8)

yarıyıldır.

İstanbul Bilgi Üniversitesinde önlisans öğreniminin normal süresi dört (4) yarıyıldır.

Kayıt dondurma süreleri, öğrenim süresi hesabına dâhil edilmez.

Bu hususlarda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması

saklıdır.

Öğrencinin bulunduğu yarıyıl ve sınıf, ilgili lisans veya önlisans programının ders prog-

ramında öngörülmüş olan yarıyıllık kredi yükü esas alınarak ve öğrencinin tamamlamış olduğu

kredi yükü üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Tamamlanan kredi Yarıyıl / Sınıf

0 – 23 1. yarıyıl / 1. sınıf

24  – 47 2. yarıyıl / 1. sınıf

48  – 77 3. yarıyıl / 2. sınıf

78  – 107 4. yarıyıl / 2. sınıf

108  – 137 5. yarıyıl / 3. sınıf

138  – 161 6. yarıyıl / 3. sınıf

162  – 191 7. yarıyıl / 4. sınıf

192 ve üstü 8. yarıyıl / 4. sınıf ”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün başkanı tarafından bir danışman görev-

lendirilir. Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği derslerden oluşan bireysel ders programı ile bi-

reysel ders programında yapılabilecek değişiklikler, lisans ve önlisans programlardaki ders sı-

ralaması esas alınmak üzere, başarı durumu, önkoşullar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önün-

de tutularak danışmanın onayıyla kesinleşir. Söz konusu kıstasların uygulanmasına rağmen,

bireysel ders programının kesinleştirilemediği haller, ilgili fakülte veya yüksekokulun yönetim

kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Bir kredinin karşılığı, Akademik Kurul tarafından, bir yarıyılda asgari yirmibeş azami

otuz saat öğrenci iş yükü olmak üzere program esasında belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Ders programları, bir yarıyılda asgari yirmisekiz, azami otuziki ve bir yılda altmış (60)

kredi olmak üzere, önlisans programları için yüzyirmi (120), lisans programları için ikiyüzkırk

(240) kredi olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Öğrencinin

bulunduğu yarıyılın kredisinin olağan kredi yükünden fazla olduğu hallerde yarıyıl kredisi ola-

ğan kredi yükü olarak kabul edilir. Azami kredi yükü kırk (40) kredidir, ancak birinci ve ikinci

yarıyıldaki lisans öğrencileri,  bulundukları yarıyılın seçimlik ders yükümlülüğü kapsamında

ders alma haricinde olağan kredi yükünü aşamaz.

Öğrencilerin yarıyıllık asgari kredi yükü yirmi (20) kredidir. Azami iki yarıyıl içinde

mezun olabilecek öğrenciler için asgari kredi yükü kuralı geçerli değildir. Fakülte yönetim ku-

rulları gerekli gördükleri hallerde belirli bir öğrencinin asgari kredi yükünü başvurusu üzerine

düşürebilirler.

Öğrenci çakışan dersleri alamaz, ders çakışmasına izin verilebilecek haller Üniversite

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Öğrencilerin derslerdeki durumları aşağıdaki ibarelerden birisiyle göste-

rilir; bunlardan “I”, “NP” ve “NA” ibareleri öğretim elemanı tarafından, diğerleri Kayıt İşleri

Müdürlüğü tarafından kullanılır:

a) DP (Notsuz tez veya proje dersi): Bitirme tezi veya projesinin notsuz ve kredisiz ya-

rıyıl veya yarıyılları için kullanılır.

b) E (Telafi sınavına girecek): Öğrenciye telafi sınavı hakkı tanındığı hallerde kullanılır.

Yükseköğretim mevzuatı uyarınca bütünleme sınavı hakkının verilmediği hallerde, Akademik

Kurul telafi sınavı yapılmasına karar verebilir. Telafi sınavına kabul edilecekler, nihai başarı
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notu asgari koşullu geçer not olan “D” notu ile dersin tekrarını gerektiren “F” notu arasında

olan öğrenciler arasından olmak üzere, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Telafi sı-

navları, en geç o yarıyıl sonunda notların ilanını izleyen 2 (iki) hafta içinde yapılır. Telafi sı-

navında başarılı olan öğrencilere “D” notu, telafi sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız

olan öğrencilere ise “F” notu verilir.

c) EC (Muafiyet verilmiş ders): Tanınan dersler karşılığında muafiyet verilen dersler

için kullanılır. Muafiyet kararında muafiyet verilen dersin kredisine eşdeğer seçimlik ders alınıp

alınmayacağı da karara bağlanır.

ç) EE (Sınavla muafiyet verilmiş ders): İlgili fakülte veya yüksekokul kurulunun öne-

risi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenen derslerde yapılan sınav sonucunda muafiyet

verilen dersler için kullanılır. Muafiyet verilen dersin kredisine eşdeğer seçimlik ders alınıp

alınmayacağı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından karara bağlanır.

d) I (Eksik): Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim

elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında biti-

remeyen öğrenciler için kullanılır. Bu öğrenciler ilgili sınav döneminin bitiminden sonra en

çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan öğren-

cilerin “I” işaretleri “F” ye çevrilir. Ancak, ibareyi kullanan öğretim elemanı tarafından süre

bitiminden önce başvurulması koşuluyla, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla

iki haftalık ek süre verilebilir.

e) L (Kayıt dondurmuş veya izinli): 31 inci madde uyarınca kayıt donduran öğrenciler

için kullanılır.

f) M (Bütünleme sınavına girecek): Yükseköğretim mevzuatı uyarınca öğrenciye bü-

tünleme sınav hakkının verildiği hallerde kullanılır. Koşullu geçer not almış olan öğrenciler il-

gili dersi o yarıyıl almış olmak koşuluyla bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sına-

vında alınan not, nihai notun hesaplanmasında final sınavı notu yerine geçer.

g) NA (Yarıyıl sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş): Yarıyıl sonu sınavına

kabul koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler için kullanılır. Bu ibare bütünleme sınav sonuç-

larının ilanından sonra “F” notuna çevrilir.

ğ) NC (Kredisiz): Program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan

dersler için verilir. Öğrenci bu dersin tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu derslerin

kredisi kredi hesabına, notları da ortalama hesaplarına katılmaz.

h) NGR (Notu bildirilmemiş): Yarıyıl sonu notları öğretim üyesi tarafından gönderil-

meyen dersler için kullanılır.

ı) NP (Yarıyıl sonu sınavına girmedi): Yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere

verilir. Bu durumdaki öğrencilere 30 uncu madde uygulanır. Öğrenci, izleyen yarıyılın kayıt

süresinin başlangıcından önce yapılacak mazeret sınavına girmezse notu “F” olur. Bu Yönet-

meliğe uygun olarak kabul edilen uzun süreli mazeret ve kayıt dondurma halleri saklıdır.

i) R (Tekrar): Dersin herhangi bir nedenle tekrarlandığını gösterir.
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j) TE (Başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Başka bir yükseköğretim

kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesinin bir lisans veya önlisans programına yatay geçişle

kabul edilen öğrencilerin intibaklarında transfer edilen dersler ile Erasmus değişim programı

kapsamında alınanlar hariç olmak üzere, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi iken kayıtlı olu-

nan fakültenin yönetim kurulu kararıyla başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve tanınan

dersler için kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden mua-

fiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu

kredi ve notlar ortalama hesaplarına katılmaz.

k) TI (İstanbul Bilgi Üniversitesinde alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniversitesi

öğrencisi iken, mezuniyet de dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle öğrencilik sıfatı sona erip

sonradan Üniversitenin başka bir programına kaydolan öğrencilerin tanınan dersleri için kul-

lanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet verilebilir.

Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu kredi ve notlar

ortalama hesaplarına katılmaz.

l) W (Dersten çekilmiş): Kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen

dersten çekilme süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir.

Öğrenciler programlarının zorunlu derslerinden veya “F” aldıkları için tekrarladıkları dersler-

den çekilemezler. Derslerin bitimine dört hafta kala dersten çekilmek için başvuruda bulunu-

lamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yarıyıl içi sınav, ödev ve diğer çalışmalara ilişkin değerlendirme notları ilgili öğretim

elemanı tarafından ham not olarak ilan edilir. İlan edilen ham notlara karşı herhangi bir itiraz

yapılamaz.”

“Maddi hata itirazı değerlendirilirken yarıyıl içi sınav, ödev ve diğer çalışmalar ile ya-

rıyıl sonu sınavına ilişkin maddi hatalar dikkate alınır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 – Zorunlu bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders

seçimine ilişkin kurallar dâhilinde tekrarlamak zorundadır. İlgili bölüm kurulunun teklifi üze-

rine fakülte ve yüksekokul yönetim kurulları belirli derslerin tekrar zorunluluğunun hangi ya-

rıyılda yerine getirileceğine ilişkin esas ve usuller belirleyebilirler. Tekrar edilmesi gereken zo-

runlu derslerin ders programlarından çıkarıldığı hallerde, tekrar yerine en az aynı kredi sayısına

sahip olan hangi dersin veya derslerin alınacağı fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağ-

lanır.

Seçimlik bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir

başka seçimlik ders alır.

Öğrenciler koşullu geçer not almış oldukları dersleri de tekrarlayabilir.

Tekrar edilen veya seçimlik dersler bakımından yeni seçimlik dersten alınan ders başarı

notu, eski notun yerine geçer, ancak eski not akademik kayıtlarda ve not dökümünde gösteri-

lir.
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Haklı nedenlerin bulunması halinde; ilgili fakülte yönetim kurulu, öğrencinin başvurusu

üzerine ders tekrarı yükümlülüğünün ertelenmesine izin verebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında olan

öğrenciler, izleyen yarıyıl boyunca sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrencilere, olağan kredi

yükünden fazla kredi yükü verilmez. Bu öğrenciler kulüp yönetimlerinde yer alamaz.

Sınamalı statüdeki bir öğrenci, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da genel not or-

talamasını 1,75’in üzerine çıkaramadığı takdirde başarısı yetersiz öğrenci sayılır. Başarısı ye-

tersiz durumdaki öğrenci en fazla otuz kredilik ders alabilir ve o yarıyılın müfredatında bulunan

başarısız durumda olduğu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısı yetersiz durumdaki öğren-

cilerin ders tekrar yükümlülüğü ertelenemez.

Genel not ortalamasını 1,75 veya üzerine yükselten öğrenci, sınamalı veya başarısı ye-

tersiz öğrenci statüsünden çıkar.

Ders kaydı yapmayan veya yapılmayan öğrencilerin mevcut başarı statüleri devam eder.

Ders programında yıllık derslerin bulunduğu hallerde başarı denetiminin ne şekilde ya-

pılacağı Akademik Kurul tarafından belirlenir.

Birinci sınıf öğrencilerinin başarı denetiminin ne şekilde yapılacağı Akademik Kurul

tarafından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 27 – Bir öğrencinin izlemekte olduğu lisans programından mezun olabilmesi

için programının müfredatını en az 2.00 not ortalamasıyla tamamlaması ve genel not ortala-

masının da en az 2.00 olması zorunludur.

Bu şartları gerçekleştiremeyenlerden:

a) Genel not ortalamaları en az 2.00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F)

notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir.

Genel not ortalamaları 2.00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere,

bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının 2.00 veya üstüne yükselmesi ko-

şuluyla ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygu-

lanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya

genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara

tabi olurlar.

b) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel

not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi

seçecekleri bir dersten, genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları ko-

şuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz

ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel

not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi

olurlar.

c) Bu fıkra uyarınca yapılan ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve bütünleme ve telafi

sınavı hükümleri uygulanmaz.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (c) bendinin (2) nolu alt bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mazeret başvurusu, sadece final sınavı ve yükseköğretim mevzuatı uyarınca bü-

tünleme sınav hakkının verildiği hallerde bütünleme sınavı için yapılabilir. Ancak hem final

hem de bütünleme sınavı için mazeret başvurusu yapılmaz. Final ve bütünleme sınavı için ma-

zeret sınavı bütünleme sınavı sonrasında yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 33 – Diğer yükseköğretim kurumlarından İstanbul Bilgi Üniversitesine yatay

geçişlere ilişkin usul ve esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-

melik hükümleri uyarınca belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 34 – İstanbul Bilgi Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki

yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Dü-

zeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Akademik Kurul tarafından be-

lirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibaklarında not transferi yapılmaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – Bir öğrencinin izlemekte olduğu önlisans programından mezun olabilmesi

için programının müfredatını en az 2.00 not ortalamasıyla tamamlaması ve genel not ortala-

masının da en az 2.00 olması zorunludur. Bu şartları gerçekleştiremeyenlerden;

a) Genel not ortalamaları en az 2.00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F)

notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir.

Genel not ortalamaları 2.00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere,

bu dersten başarılı olmaları halinde genel not ortalamalarının 2.00 veya üstüne yükselmesi

koşuluyla, bu dersten ek bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kı-

sıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız

olan veya genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına iliş-

kin kurallara tabi olurlar.

b) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel

not ortalamalarının 2.00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi

seçecekleri bir dersten, genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları

koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygu-

lanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya

genel not ortalamalarını 2.00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara

tabi olurlar.
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c) Bu fıkra uyarınca yapılan ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve bütünleme ve telafi

sınavı hükümleri uygulanmaz.

İstanbul Bilgi Üniversitesinde bir önlisans programını bu Yönetmelik hükümlerine uy-

gun olarak tamamlayan öğrencilere, öğrenim görmüş oldukları dalda önlisans diploması verilir.

Diplomada öğrencinin hangi yüksekokul ve eğer varsa hangi programdan mezun olduğu be-

lirtilir. Mezuniyet ortalaması hesaplanırken kredili ve notlu alınan derslerin tümü hesaba katılır.

Öğrenimlerini en çok dört yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar

yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durum-

larını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak disiplin cezası

almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

Dört yarıyıllık sürenin hesaplanmasında uluslararası öğrenci değişim programı kapsa-

mında yurtdışında okunan süreler dikkate alınmaz ve dört yarıyıllık süre, İngilizce yeterliğini

sağlayarak bahar yarıyılında önlisans öğrenimine başlayan öğrenciler için beş yarıyıl olarak

uygulanır.

Ön lisans programı öğrencilerine; bu Yönetmeliğin 27, 28 ve 29 uncu maddeleri uygu-

lanmaz.

Bu Yönetmelikle fakültelere verilen görev ve yetkileri önlisans programları bakımından

ilgili yüksekokul, fakülte kuruluna verilenleri ilgili yüksekokul kurulu, fakülte yönetim kuru-

luna verilenleri ilgili yüksekokul yönetim kurulu, fakülte dekanlarına verilenleri ise ilgili yük-

sekokul müdürü yerine getirir ve kullanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek Madde-1’in birinci fıkrasının son cümlesi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yaz öğretiminde açılan dersler için bütünleme ve telafi sınavı yapılmaz.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 – Yaz öğretimi dâhil olmak üzere 2012-2013 Akademik Yılı sonunda

mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, bu Yönetmelikle yapılan genel not ortalamaları

ile ilgili değişiklikler dikkate alınmadan hesaplanır.

2012-2013 Akademik Yılı dâhil olmak üzere kayıtlı olup yaz öğretimi dâhil olmak üzere

ders programlarını tamamlamamış öğrencilerin 2012-2013 Akademik Yılı sonundaki genel not

ortalamaları bu Yönetmelik değişikliğiyle belirlenen ders kredileri esas alınarak yeniden he-

saplanır, ancak 2013-2014 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ders alınmasına ilişkin başarı dene-

timinde öğrencinin daha fazla ders almasına olanak tanıyan genel not ortalaması uygulanır.

2012-2013 Akademik Yılı sonu itibarıyla altı, yedi veya sekizinci yarıyıl öğrencisi olup

genel not ortalaması ek ders ve kredi almasına izin veren öğrencilerden Üniversitenin yaz

okullarından ders alma olanağı da dikkate alındığında en geç 2013-2014 Akademik Yılı so-

nunda mezun olabileceklere, başvuruları üzerine durumları kayıtlı oldukları fakültenin yönetim

kurulu kararıyla değerlendirilerek ek ders ve kredi verilebilir.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasına başlamış öğrencilerin ve dok-

tora programlarında yeterlik sınavına girmiş öğrencilerin, gerekli görüldüğünde Üniversiteye

yeniden tez savunma/doktora yeterlik sınavına girmeleri şartıyla başvuruları kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Üniversitesinden:

KAYBEDİLEN DİPLOMA VE SERTİFİKALARIN YERİNE VERİLECEK

DUPLİKATA (İKİNCİ NÜSHA) LAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/1978 tarihli ve 16312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaybedi-

len Diploma ve Sertifikaların Yerine Verilecek Duplikata (İkinci Nüsha) lar Hakkında Yönet-

melik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 23/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/12/2008 27084

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 22/7/2009 27296

2- 9/2/2010 27488

3- 10/12/2012 28493
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bi-

limleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ens-

titüsünde yürütülen tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü
eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Başarı puanı: Öğrencinin başvurduğu programın puan türündeki ALES puanı, lisans

ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat puanının belirli oranlarda
katkısı ile hesaplanan puanı,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-
re Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevli-
sini,

ç) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,
d) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): Enstitü Anabilim Dalının li-
sansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı
öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları
ve Enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür
yardımcıları ve Enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sına-
vını,

h) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,
ı) IELTS: Uluslararası sınavlardan olan International English Language Testing System

sınavını,
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i) İş yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için ders saatlerinin yanı sıra laboratuar,
atölye, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi
eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

j) Kredi: Bir dersin hedeflenen öğrenim çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğre-
nim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne
dayanan kredi sistemini,

k) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarını,
l) Müdür: Enstitü Müdürünü,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde normal veya özel öğ-

renci olarak kayıtlı öğrenciyi,
n) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
o) Seminer: Öğrencinin danışmanı ile birlikte belirlediği bir konuyu hazırlayıp, yarıyıl

sonunda sözlü olarak sunduğu ve tez yazım kurallarına göre yazılı olarak Enstitüye teslim ettiği
çalışmayı,

ö) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans/doktora tezini,
r) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language sına-

vını,
s) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ş) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjan, Kayıt-Kabul/Yenileme, Bilimsel Hazırlık Programı,

Yatay Geçiş, Sınavlar, İlişik Kesme, Ders Tekrarı

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tara-

fından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Bu kontenjanlar EK’da  görüşülerek ka-
rara bağlanmak üzere Senatoya sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların
adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler
yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü
Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) EABD tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmaları veya

Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul
gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen TOEFL, IELTS ve
benzeri yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmaları,

ç) Yabancı dil eğitimi programlarına başvuracak adayların bu fıkranın (c) bendinde ge-
çen sınavlardan başvurduğu dil alanından en az 85 puan almış olmaları,

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen esaslar,
dikkate alınır.
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(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) EABD tarafından uygun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması ve

yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 veya muadili bir puan olması,
lisans diplomasıyla başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3
veya muadili bir puan olması,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvu-
ranlardan 80 puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES sınavına eş-
değer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna
eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
TOEFL, IELTS gibi sınavların birinden buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

ç) Yabancı dil eğitimi programlarına başvuracak adayların bu fıkranın (c) bendinde ge-
çen sınavlardan başvurduğu dil alanından en az 85 puan almış olmaları,

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil-
lerinden birinden bu fıkranın (c) bendinde geçen sınavlardan en az 55 puan almış olmaları ve
Senatoca belirlenen şartları taşıması,

gerekir.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilme

ve programa yerleştirilme esasları şunlardır:
a) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not orta-

lamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nın belirlediği en
az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden
oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu ge-
çersiz sayılır.

b) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama ya-
pılır. Mezuniyet notunun 100’lük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için Yükseköğretim
Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu kullanılır.

c) Mülakat sonuçları EABD başkanlığı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir.
ç) Mülakat notları belirlenen adaylar Enstitü tarafından başarı sırasına göre ilan edilir.
d) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle dolduru-

lur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu
yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilme ve prog-
rama yerleştirilme esasları şunlardır:

a) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not
ortalamasının %15’i, lisans derecesi ile başvuranlarda lisans mezuniyet not ortalamasının
%15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç asil,
iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan ba-
şarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayı-
lır.

b) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama ya-
pılır. Mezuniyet notunun 100’lük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için Yükseköğretim
Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu kullanılır.
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c) Mülakat sonuçları EABD başkanlığı tarafından Enstitüye aynı gün içinde bildirilir.
ç) Mülakat notları belirlenen adaylar Enstitü tarafından başarı sırasına göre ilan edilir.
d) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle dolduru-

lur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu
yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve yerleştirilme esasları aşağıda
belirtilmiştir:

a) Adayların lisans diplomalarına sahip olmaları gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruların değerlendirilmesi, adayların lisans

mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Notların eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday
tercih edilir.

c) Mezuniyet not ortalamalarında 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama ya-
pılır. Mezuniyet notunun 100’lük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için Yükseköğretim
Kurulunun (YÖK) dönüşüm tablosu kullanılır.

Mülakat sınavı

MADDE 7 – (1) Mülakatlar, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen jüri tarafından ya-
pılır. Mülakatta adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel
kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak
belirlenen üye, mülakat sınavının soru ve cevaplarını kayıt altına alır.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programları için mülakat yapılmaz.
Kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleştirilmeye hak kazanan
adaylar, EYK’ca belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak
zorundadır. Belirlenen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybe-
derler. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı puanına göre eksik
kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite ta-
rafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise ada-
yın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen
adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış
olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerinden birini başvurdukları doktora programı ala-
nından almamış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak derslere EABD karar verir. Bu dersler ilgili
lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel
hazırlık programındaki bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın teklifi,
EABD’nin önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu,
kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hüküm-
leri uygulanır.
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(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Hazırlık dönemi
sonunda başarılı olunamayan dersler yüksek lisans ders döneminde tekrarlanır. Bilimsel hazırlık
programında geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı
sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, belirli

konuda bilgisini artırmak için EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile en az bir öğ-
rencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler,
öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak bu öğrenciler de derslere devam ve başarı durum-
ları hakkında Enstitüde uygulanan esaslara uymak zorundadır. Özel öğrencilere başarılı olma-
ları halinde, derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin kayıt
ücretleri EYK’ca karara bağlanır.

Yatay geçiş
MADDE 11 – (1) Enstitü bünyesindeki başka EABD veya başka yükseköğretim ku-

rumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış
öğrenciler Enstitünün lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ilan edilen kontenjan
sayısınca kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla yapılan öğrenci kabulünde mülakata katılma
hariç bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Yatay geçiş için öğrencilerin, ilgili
programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin
tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4’lük
not sistemi üzerinden en az 2, doktora için 4’lük not sistemi üzerinden en az 2,5 veya eşdeğeri
puan almış olmaları gerekir. Yatay geçişler, ancak yarıyıl başlarında öğrenci kabulü başvuruları
sırasında yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD Başkanlığının
görüşü alınarak EYK’ca karar verilir.

Kayıt yenileme ve dondurma
MADDE 12 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Se-

nato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen derslere kay-
dolarak, danışmanı ile birlikte kaydını yenilemek zorundadır. Kaydı yenilenmemiş dönemler
ilgili programın normal öğretim süresinden sayılır.

(2) EYK, öğrencinin; kendisi ve birinci dereceden yakınının hastalığı, doğum, doğal
afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi ve benzeri gibi öğrenimini engel-
leyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı lisansüstü programına devam edemeyen öğrencilere,
bu durumlarını belgelemek koşuluyla, en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı verebilir. Bu
süre normal eğitim süresinden sayılmaz. Azami süresini dolduran öğrenciler kayıt dondurma
hakkından yararlanamazlar.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 13 – (1) Danışman; danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin öğrenimleri

süresince tüm diğer akademik, idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alan dersi açabilir.
Lisansüstü öğrencileri uzmanlık alan dersini danışmanın isteğine bağlı olarak almak ve devam
sağlamak zorundadır. Uzmanlık alan dersi öğrencinin ders yükü kredisine dâhil edilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri dönemlik olup, danışman, öğrenci ve ders sayısına bakıl-
maksızın haftalık en fazla sekiz ders saati kadar ücretlendirilir.

(3) Danışman, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi için lisansüstü öğretimi
boyunca en fazla dört, doktora öğrencisi için ise lisansüstü öğretimi boyunca en fazla sekiz
dönem uzmanlık alan dersi açabilir.
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(3) Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı baş-

langıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar ke-

sintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Danışman, dersi alan öğrencinin

notunu bir sonraki dönem başlamadan başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu dersi

alan öğrenciler başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar alırlar.

(4) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uy-

gulanır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin

yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygula-

maların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı yapılabilir. Bir ders için

başarı notu ara sınav notunun % 50’si ile yarıyıl sonu sınav notunun % 50’sinin toplanması ile

hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için alacağı not yüksek lisansta en az 2, doktora için

en az 2.5 olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde esas alınacak tablo ve diğer harfler aşa-

ğıda belirtilmiştir:

a) Puanlar            Notlar           Katsayılar

90-100 AA 4

85-89 BA 3.5

80-84 BB 3

75-79 CB 2.5

70-74     CC 2

65-69 DC 1.5

60-64 DD 1

50-59 FD 0.5

0-49 FF 0

b) NA: Devamsız.

c) G: Başarılı.

ç) K: Başarısız.

(3) Uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir

ve genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti EYK’ca kabul edi-

len öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Bu öğrencilerin mazeret sınav tarihleri EYK’ca be-

lirlenir.

(5) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında

ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli

biçimde 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 kağıt ortamında veya

elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından belirlenir.
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Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 15 – (1) Enstitüce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir

maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu
ve bağlı olduğu EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK’ca karara bağlanır. Yarıyıl sonu sı-
navlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde
düzeltilmiş olması gerekir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz ede-
bilirler. İtirazlar not ilanından itibaren bir hafta içinde Müdürlüğe yapılır. Not değişiklikleri
EYK tarafından karara bağlanır.

Genel not ortalaması
MADDE 16 – (1) Genel not ortalaması; öğrencinin lisansüstü programına kabul edili-

şinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacı ile almış
olduğu ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye ve benzerlerinin her birinden
elde edilen başarı notu katsayısı ile ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje, atölye
ve benzerlerinin kredilerinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, krediler toplamına
bölünmesi ile bulunur. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.
Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğren-
cinin not belgesinde belirtilir.

Ders saydırma
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrenciler veya başka bir

lisansüstü programdan ders almış öğrenciler, başarılı oldukları derslerden EABD’nin uygun
gördüklerini, EYK’nın kararı ile kabul edildikleri lisansüstü programa saydırabilirler.

Kayıt sildirme
MADDE 18 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Mü-

dürlüğe başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan harç ve kayıt giderleri
iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir. 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliğine göre kaydı silinmesi gereken öğrencilerin kayıtları EYK ile silinir.

Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorun-

dadır. Ancak gerekli görüldüğü hallerde danışmanın önerisi doğrultusunda EABD başkanlığının
teklifi ve Müdürlüğe bildirmeleri şartı ile başka bir ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri
tekrar alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programıyla İlgili Esaslar

Yüksek lisans
MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi EABD’de ve nasıl yürütüleceği EYK’nın teklifi ile Senato ta-
rafından belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarından ilgili alandaki tezsiz yüksek lisans programla-
rına geçiş; öğrencinin başvurusu, EABDAK’nın  önerisi ve EYK’nın onayı ile yapılabilir.

Tezli yüksek lisans programları
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.
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Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, öğrenimleri boyunca dersler, bir seminer ve tez çalışması
dâhil toplam en az 90 krediyi başarmak zorundadır. 60 krediyi, bir seminer dâhil, başarıyla ta-
mamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrencinin
alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans
derslerinden seçilebilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini
alabilirler.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 23 – (1) Programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Ders ve tez dönemini
azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı payını veya öğrenim ücret-
lerini ilgili mevzuat hükümlerine göre ödemesi durumunda kayıtları yenilenir. Bu durumda
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 24 – (1) EABDAK, EABD’de görevli öğretim üyeleri ve doktoralı öğretim
görevlileri arasından, her öğrenci için; öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak iste-
diği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. An-
cak, öğrenciler için EABDAK kararı ile Üniversitedeki diğer öğretim üyelerinden de danışman
önerilebilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından önce atanır. Tez çalışmasının ni-
teliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği
ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK’ce atanır. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık
görevini EABD Başkanı yürütür.

(2) Tez danışmanının uzun süreli yurtiçi veya yurtdışında görevlendirilmesi durumunda
veya kurumdan ayrılması durumunda danışmanlıkla ilgili karar EYK tarafından verilir.

(3) Yüksek lisans kredili derslerinin ve seminerin başarı ile tamamlanmasından sonra
tez konusunu belirlemek amacıyla, tez önerisi en geç bir sonraki dönem başına kadar danışman
ve EABDAK’ın önerisi ile EYK’da kabul edilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bi-
çimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tez jürisi ve
tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDAK’ın kararı ile Enstitüye yazılı olarak
bildirilir. EYK onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olmak üzere
en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yük-
seköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde hazırladıkları kişisel raporlar ile birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına
alır. Jüri, aralarında bir başkan seçer. Sınav, tezin takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç
ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dü-
zeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin ta-
lepte bulunması halinde, 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 öğrenci 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 ka-
tılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri de-
vam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

şartıyla, yüksek lisans tezinin orijinal ciltlenmiş üç kopyası ve elektronik formattaki üç adet
CD/DVD kaydını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi
şekil yönünden EYK’ca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kuralla-
rına uymayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Müdürlükçe bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programları
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az on adet ders ve dönem proje-

sinden oluşmak üzere toplam en az 90 krediden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarı-
yılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

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

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilir-
ler.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Dersleri ve dönem projesini azami üç yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin katkı
payını veya öğrenim ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre ödemesi durumunda kayıtları
yenilenir. Bu durumda ders, sınavlara katılma ve ders projesi hazırlama hariç öğrencilere tanı-
nan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 30 – (1) EABDAK’ın önerisi ile EYK; her öğrenci için ders seçiminde ve

dönem projesinin yürütülebilmesinde yardımcı olmak üzere, danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Da-
nışman atanıncaya kadar danışmanlık görevini EABD Başkanı yürütür.
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Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki
programın onaylanmış adı bulunur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler ilgili alanın tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
EABDAK’ın önerisi ve EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı İle İlgili Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir
yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü
MADDE 33 – (1) Doktora programı; dersler, iki seminer ve tez çalışması olmak üzere

toplam en az 180 krediden ve yeterlilik sınavı ile tez önerisinden oluşur. 60 krediyi, bir seminer
dahil başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına
geçebilir. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden en az 120 krediyi, bir seminer dahil,
başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına geçe-
bilir.

(2) Öğrenciler danışmanın isteği, EABD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile
diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden bir dönemde en çok
iki tanesini alabilirler.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek tek-
noloji enstitülerinin teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilen öğrenciler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için azami
dokuz yıldır. Programını tamamlayabilmek için tez önerisi kabulünden sonra yapılacak en az
dört tez izleme komitesi toplantısından başarılı olunması gerekir.

(2) Program için gerekli ders dönemini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıl-
dır.

(3) Ders dönemini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin  birinci fıkrasında belirtilen altı yıl sonuna,
lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı
için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD Başkanlığının önerisi EYK onayı ile
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
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(4) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki süre içinde ders dönemini, birinci  fıkrasındaki
süre içinde tez çalışmasını başarıyla tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde 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 sı-
navlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmak-
sızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) 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 halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş, dersler ve bir seminer olmak üzere toplam en az
60 krediyi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) İlgili EABD’de veya Üniversite içindeki diğer öğretim üyeleri ara-

sından, EABDAK her öğrenci için öğrencinin; önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği
alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak öğrencinin danışmanını Enstitüye önerir. Danış-
man, EYK’nın kararı ile yarıyıl başlangıcından önce atanır. Tez çalışmasının niteliği birden
fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD Baş-
kanlığının önerisi ile tez konusuna uygun Üniversitedeki kadrolu öğretim üyelerinden veya
başka bir yüksek öğretim kurumu öğretim üyelerinden EYK’ca atanabilir. Danışman atanıncaya
kadar bu görevi EABD Başkanı yürütür.

(2) Tez danışmanının uzun süreli yurt içi veya yurt dışında görevlendirilmesi durumun-
da veya kurumdan ayrılması durumunda danışmanlıkla ilgili karar EYK tarafından verilir.

(3) Tez çalışmasının niteliği itibariyle birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda;
danışmanın isteği ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK’ca, EABD’den veya diğer yüksek-
öğretim kurumlarının öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlilerinden ikinci tez danış-
manı atanabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez Enstitünün belirlediği akademik takvimde

belirtilen tarihler arasında girer. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci
yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar
yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABDAK kararıyla önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve
sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az
üç kişilik sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisinde öğrencinin danışmanı ve üniversite içindeki
diğer anabilim dallarından veya başka bir yükseköğretim kurumu içindeki konu ile ilgili bir
öğretim üyesi olması gerekir. Yeterlik jürisi ve sınavın tarihi EABDAK’ın teklifi ve EYK’ca
belirlenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sı-
nav jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca
yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın teklifi,

EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın kararı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır.
(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi,

EABDAK’ın önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla
yurt dışında görevlendirilen tez izleme komitesi üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Bu
üyenin yerine tez izleme komitesi üyesi seçimi esaslarına göre yeni bir üye seçilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Bu altı aylık
süre öğrencinin tez süresinden sayılır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının
tarihi, yeri ve saati tez izleme komitesi tarafınca belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar ve tez gerekçesi, EABD Başkanlığınca tez önerisi savunmasını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise
altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir. Öğrencinin
tez izleme komitesi raporlarının sonuçları, EABD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 39 – (1) Öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun bi-

çimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tez jürisi ve tez sa-
vunma sınav tarihi, danışmanın teklifi ve EABDAK’ın kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildi-
rilir. EYK onayı ile doktora tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir.

(2) Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden olu-
şur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar.
Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur.
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(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde 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 dü-
zeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenci bu Yönetmeliğin 38 inci maddesindeki esas-
lara göre yeni bir tez konusu belirler.

(5) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar
için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 40 – (1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

şartıyla doktora tezinin orijinal ciltlenmiş üç kopyası ve elektronik formattaki üç adet CD/DVD
kaydını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yö-
nünden EYK’ca uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Yazım kurallarına uy-
mayan tez, iade edilerek tekrar yazılması için Müdürlükçe bir aya kadar ek süre verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma üzerinde
öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerin-

de, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Telif ücreti
MADDE 42 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayımlanması halinde telif

ücreti ödenmez.
Ödül ve teşvik
MADDE 43 – (1) Üniversite Senatosunca belirlenen kriterlere göre dereceye giren li-

sansüstü çalışmalar ödüllendirilebilir.
Engelli öğrenciler
MADDE 44 – (1) Engelli öğrencilerin eğitim - öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarında

tabi olacakları uygulamalar Senato tarafından belirlenir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Senato kararları uygulanır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Ergene Havzası Koruma Eylem Planı

GENELGE
2013/6

Ergene Havzasında gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz altyapı, ta-
rımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su kali-
tesini etkileyen faaliyetler sebebiyle; Havzanın yüzey ve yer altı sularının kalitesi aşırı derecede
bozulmuş bulunmaktadır. Havzadaki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek
sulama suyu kalitesine kavuşturulması maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın koordi-
nasyonunda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Ergene Havzasındaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi için söz konusu
Eylem Planının Orman ve Su İşleri Bakanlığının koordinasyonunda; sorumlu bakanlık, kurum
ve kuruluşlar tarafından, hassasiyetle ve bütün imkânlar seferber edilerek disiplinli bir şekilde
uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun gö-
rülmüştür.

1. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan dere yatakla-
rının temizlenmesi ve ıslahı çalışmaları, Eylem Planına uygun olarak zamanında tamamlana-
caktır.

2. Nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerin atık su arıtma tesisleri DSİ Genel Mü-
dürlüğünce; nüfusu 10.000’in altındaki belediyelerin kanalizasyon şebekeleri, kolektör hatları
ve atık su arıtma tesisleri ise; talep edilmesi halinde, İller Bankası (İLBANK) tarafından yürü-
tülen Belediyelerin Su ve Kanalizasyon Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yapılacak ve bu
faaliyetler hızlandırılarak Eylem Planında öngörülen sürede tamamlanacaktır.

3. DSİ tarafından inşa edilmekte olan atık su arıtma tesislerinin 2013 yılı sonu ile 2014
yılı başında işletmeye alınabilmesi için; ilgili belediyelerin ve İLBANK’ın kanalizasyon şebe-
keleri ve kolektör hatları inşaatlarını hızlandırarak atık su arıtma tesisleri ile aynı zamanda iş-
letmeye almaları gerekmektedir. Bu çalışmalara, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili mevzuat çer-
çevesinde, İLBANK tarafından proje ve finansman desteği sağlanacaktır.

4. Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen Ergene Havzasının ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele çalışmaları;
Eylem Planı takvimine uygun olarak zamanında tamamlanacaktır.

5. Su kalitesini etkileyen faaliyetler üzerinde gerekli izleme ve denetimlerin sistematik
ve disiplinli bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Nehir ve derelerin su kalitesinin izlenmesi ça-
lışmalarına; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından devam edile-
cektir. Havzadaki kirlenme kontrolü için gerekli denetimler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından sürekli ve düzenli bir şekilde yapılacaktır.

6. Havzada meydana gelen taşkınların önüne geçilmesi maksadıyla DSİ Genel Müdür-
lüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Taşkın Erken Uyarı Sisteminin kurulması
çalışmaları süratle neticelendirilecektir.

7. Düzensiz ve yoğun sanayileşmenin kontrol altına alınması, altyapı hizmetlerinin daha
iyi yürütülmesi, çevre hassasiyetinden mahrum, alt yapısı yetersiz ve çarpık sanayi yapılan-
malarının ıslah edilmesi gibi maksatlarla Ergene Havzasında, Islah Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB) kurulmaktadır. Islah OSB’lerin kuruluş ve faaliyete geçmeleri için yürütülen iş ve iş-
lemlerin hızlandırılması maksadıyla gerekli tedbirler ilgili bakanlık ve kurumlarca alınacaktır. 

13 Haziran 2013 – Sayı : 28676                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan yeni sanayi alanları
açılmayacaktır. OSB’lerde kurulması mümkün olan tesislerin öncelikle mevcut ve planlı
OSB’lere yönlendirilmesi için stratejiler, plan şartları ve uygulama araçları ilgili kurumlarca
belirlenecektir.

8. Sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanılan üretim
süreçlerine geçiş çalışmaları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından özendirilecektir. Bu konuda sanayicilerin de sorumlu ve duyarlı davranmaları
için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

9. Islah OSB ve diğer OSB’ler tarafından; sanayi atık sularının, havza dışına verilse
dahi, müşterek atık su arıtma tesislerinde ileri arıtmaya tabi tutularak alıcı ortama deşarj edil-
mesi çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu çalışmalara, gerektiğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teknik destek verilecektir. Bu kapsamdaki
faaliyetlerde OSB ve Islah OSB’ler arasındaki koordinasyon ilgili Valilikler tarafından sağla-
nacaktır.

10. Havza Çevre Düzeni Planı ve diğer planların; su kalitesini düşüren ve yüksek oranda
çevreyi kirleten nitelikte yeni tesisler kurulmasına izin verilmeyecek hale getirilmesi ve tavizsiz
bir şekilde uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ergene Havzasında Çevre Düzeni
Planlarında talep edilen değişiklikler için, öncelikle koordinatör kurum olan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın uygun görüşü alındıktan sonra diğer işlemlere geçilecektir.

11. Katı atık belediye birlikleri, belediyeler ve sanayiciler tarafından; çevre ve insan
sağlığının korunması maksadıyla katı ve tehlikeli atıkların bertarafına ilişkin görev ve sorum-
lulukların yerine getirilmesine ve bu konuda Eylem Planındaki iş takvimine uyulmasına özen
gösterilecektir.

12. Zirai kaynaklı kirliliğin kontrolü, bitki koruma ürünü ve gübre bayilerinin denet-
lenmesi, iyi tarım uygulamaları ve bu maksatla çiftçilerin eğitim ve bilinçlendirilmesi, tarım
dışı kullanım için izin verilen yerlerde “Toprak Koruma Projeleri”nin denetimi çalışmaları Gı-
da, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

13. Yer altı suyu çekiminin kontrol altına alınması maksadıyla yer altı kuyularına ölçüm
cihazı takılması çalışmalarına ivme kazandırılacaktır. Yer altı suyu seviyesindeki azalmanın
önüne geçilmesi ve içme, kullanma ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla; hav-
zadaki baraj ve göletler ile sulama tesislerinin inşaat çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü tara-
fından hızlandırılacaktır.

14. Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için ge-
reken tedbirleri belirlemek, havza planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi
gereken hususların uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini
sağlamak üzere 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan “Su Yönetimi Koordinas-
yon Kurulu” tarafından; Eylem Planlarının ilgili kurumlarca uygulanması düzenli olarak takip
edilerek değerlendirilecektir.

15. Ergene Havzası Koruma Eylem Planının başarıyla uygulanabilmesi için, Eylem
Planında yer alan her bir eylemden sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından üstlenilen
görev ve sorumluluklar; hassasiyetle ve zamanında yerine getirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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TEBLİĞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2013/9)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 3 üncü mad-
desinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aylık azami akdi faiz oranı, Türk Lirası için yüzde 2,12, ABD doları için yüzde
1,70 ve Euro için yüzde 1,64’tür. 

(2) Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk Lirası için yüzde 2,62, ABD doları için yüzde
2,20 ve Euro için yüzde 2,14’tür.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan :

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN

ESASLAR TEBLİĞİ

(II-14.1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde
aydınlatılmasını teminen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan işletmeler
tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan
işletmelerin finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan işletmeler tarafından,
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 136 ncı maddesi uyarınca banka
ve sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Fi-
nansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin,
özel mevzuatlarına göre belirlenmiş şekil ve esaslar çerçevesinde finansal raporlarını düzenle-
meleri, bu Tebliğde öngörülen finansal rapor düzenleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi
hükmündedir. Söz konusu işletmeler, kendi özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla fi-
nansal raporların ilgililere sunulmasında bu Tebliğ hükümlerine tabidirler.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-
nunun 14 üncü ve 36 ncı maddeleri ile  128 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine  da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk

beyanlarından oluşan raporları,
b) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tab-

losu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,
c) İşletme: Yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında ka-

lan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını,
ç) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
d) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) Sorumluluk beyanı: 9 uncu maddede belirtilen beyanı,
g) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standart-

ları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
ğ) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
h) Yönetim kurulu faaliyet raporları: 8 inci maddede tanımlanan raporları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Finansal Raporlar

Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar

MADDE 5 – (1) İşletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından ya-
yımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar.

(2) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya
uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek
üzere Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınır. İşletmeler bu kararlara
uymakla yükümlüdürler.

Yıllık finansal rapor düzenleme yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) İşletmeler bu Tebliğde düzenlenen esaslara uygun olarak yıllık finansal
raporlarını düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, yıllık
konsolide finansal tabloları ile birlikte yıllık bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yü-
kümlüdürler.

Ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış
diğer pazar yerlerinde işlem gören ortaklıklar, yatırım kuruluşları, yatırım ortaklıkları, portföy
yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve varlık kiralama şirketleri bu Tebliğde dü-
zenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle ara dönem finansal rapor
düzenlemekle yükümlüdürler.
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(2) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları, ara
dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte ara dönem bireysel finansal tablolarını da hazır-
lamakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

MADDE 8 – (1) İşletmeler, yıllık faaliyet raporlarını 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlen-
mesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlarlar. Ancak, anılan raporların ha-
zırlanması ve kamuya açıklanmasında süreler bakımından, bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(2) Birinci fıkra kapsamında hazırlanacak yıllık faaliyet raporlarının ilgili bölümlerinde
aşağıdaki hususlara da yer verilir;

a) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin yetki sınırları, görev süreleri (baş-
langıç ve bitiş tarihleriyle), toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçilere sağlanan hak ve
menfaatler,

b) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,
işletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, satış miktar ve fiyatlarına ilişkin genel açıklamalar,
satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara
göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri,

c) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde
gerçekleştirildiği,

ç)  İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araç-
larının niteliği ve tutarı,

d) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri,
e) Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu düzenleme yüküm-

lülüğünün bulunması veya isteğe bağlı olarak hazırlanmış olması halinde, söz konusu Rapor,
f) Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması

zorunlu bilgiler,
g) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer husus-

lar.
(3) Ara dönem faaliyet raporlarında, bu madde kapsamında yıllık faaliyet raporlarında

yer verilmesi gereken hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal
tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve
belirsizliklere yer verilir.

(4) Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır
niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler
ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır.

(5) Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerde yer alan hükümler saklıdır.
Finansal raporlarda sorumluluk beyanları

MADDE 9 – (1) Yıllık ve ara dönem finansal raporların, bu Tebliğ hükümlerine uygun
olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan işletme ile
kusurlarına ve durumun gereklerine göre işletmenin yönetim kurulu üyeleri sorumludur. İşletme
yönetim kurulunun, bu Tebliğ kapsamında hazırlanacak finansal tablo ve faaliyet raporlarının
kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir.
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(2) İşletme yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim ko-

mitesini, denetim komitesi bulunmaması halinde ise üyeleri arasından en az bir üyeyi, finansal

raporlamadan sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların

hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal raporlara, finansal tablo ve faaliyet

raporları ile birlikte; finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ile işletme genel

müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu yöneticinin aşağıdaki açıklamaları içeren beyan-

ları eklenir;

a) Finansal tablo ve faaliyet raporunun kendileri tarafından incelendiği,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, fi-

nansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıkla-

manın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik

içermediği,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde,

bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle

birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst

bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsoli-

dasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli

riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı.

(4) İşletme yönetim kurulu; finansal tablo ve faaliyet raporlarını imzalamakla yükümlü

olan görevlilerin, işletmeyle ve konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağlı ortaklıklar,

iştirakler ve iş ortaklıkları ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla

yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler, gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle, gerekse ken-

dilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini işletme yönetim kuruluna, de-

netimden sorumlu komiteye, işletmenin denetimini yapmakta olan bağımsız denetim kurulu-

şuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında

bilgi vermekle yükümlüdürler.

(5) Özel mevzuatta yer alan sorumluluk beyanına ilişkin hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Finansal Raporların İlgililere Sunulması

Yıllık finansal raporların kamuya açıklanması

MADDE 10 – (1) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer

pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin Kurulun ba-

ğımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını;

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap

dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün,

b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap

dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün,

içinde kamuya açıklarlar.
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(2) Birinci fıkrada yer alan işletmeler dışında kalan işletmeler, yıllık finansal raporla-

rıyla bunlara ilişkin Kurul’un bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız

denetim raporlarını, söz konusu finansal raporların görüşüleceği genel kurul tarihinden 3 hafta

önce ve herhalükarda ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 3 üncü ayın sonuna kadar ka-

muya açıklarlar.

(3) Finansal raporların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde,

resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son bildirim tarihidir.

(4) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü yatırım ortaklıkları, yıllık bireysel

finansal tablolarını yıllık konsolide finansal tabloları ile birlikte kamuya açıklamakla yüküm-

lüdürler.

(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işletmeler, yıllık finansal raporlarının

kamuya açıklanmasında, kendi özel mevzuatında bu maddede yer verilen sürelerden daha kısa

süreler belirlenmiş olması halinde, söz konusu sürelere; aksi takdirde bu maddede düzenlenen

sürelere uymakla yükümlüdürler.

Ara dönem finansal raporların kamuya açıklanması

MADDE 11 – (1) İşletmeler, ara dönem finansal raporlarını,

a) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili

ara dönemin bitimini izleyen 30 gün,

b) Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili

ara dönemin bitimini izleyen 40 gün,

içinde kamuya açıklarlar.

(2) Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, birinci fık-

rada düzenlenen sürelere; sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer

pazar yerlerinde işlem gören işletmeler için 10 gün, diğer işletmeler için ise 15 gün eklenir.

(3) Finansal raporların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde,

resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü, son bildirim tarihidir.

(4) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü yatırım ortaklıkları, ara dönem bi-

reysel finansal tablolarını ara dönem konsolide finansal tabloları ile birlikte kamuya açıkla-

makla yükümlüdürler.

(5) 2 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren işletmeler, ara dönem finansal rapor-

larının kamuya açıklanmasında, kendi özel mevzuatında bu maddede düzenlenmiş olan süre-

lerden daha kısa süreler düzenlenmiş olması halinde, söz konusu sürelere; aksi takdirde bu

maddede düzenlenen sürelere uymakla yükümlüdürler.

Finansal raporların kamuya açıklanmasında usul

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kamuya yapılacak açıklamaların;

a) Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için, bağımsız denetim raporuyla bir-

likte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı

ekinde işletmeye ulaştığı ve aynı gün yönetim kurulunca kamuya açıklanmak üzere kararın

alındığı,
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b) Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar için ise, işletme yönetim kurulu

tarafından finansal raporların kabulüne dair kararın alındığı,

tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerekir.

(2) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde

işlem gören işletmelerin, bu Tebliğ kapsamında kamuya yapacakları açıklamaları, ilgili günün

son seans kapanışı sonrasında yapmaları zorunludur.

(3) 10 uncu ve 11 inci maddelerde yer alan sürelere uyulmak kaydıyla finansal tabloların

yönetim kurulu faaliyet raporundan önce kamuya açıklanması mümkündür. Bu takdirde hem

finansal tablolar hem de yönetim kurulu faaliyet raporu için ayrı ayrı yönetim kurulu kararı

alınması ve 9 uncu madde çerçevesinde ayrı ayrı sorumluluk beyanı düzenlenmesi gerekmek-

tedir.

(4) Bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan işletmeler, finansal ra-

porlarını, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, ana ortaklığı, ortak girişimcisi

veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce kamuya duyururlar.

(5) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde

işlem gören işletmeler ile sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazar

yerlerinde işlem görsün veya görmesin yatırım ortaklıkları ve yatırım kuruluşlarının, finansal

raporlarını Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gön-

dermek suretiyle kamuya açıklamaları zorunludur. Bunların dışında kalan diğer işletmelerin

finansal raporları, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çer-

çevesinde Kurula bildirilir ve bu bildirimler Kurulca kamuya açıklanır.

Finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süreler

MADDE 13 – (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, işletmenin

varsa Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan denetimden sorumlu komitesi, yoksa

işletmenin finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü tarafından

başvurulması şartıyla, ara dönem ve yıllık finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin

olarak işletmelere ek süre verilebilir.

Finansal raporların ilanı

MADDE 14 – (1) İşletmeler, yıllık ve ara dönem finansal raporlarını, finansal rapor

kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, kamuya açıklandıktan sonra kendile-

rine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en

az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur. İşletmeye ait birden fazla internet sitesinin

bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunca en çok bilinen internet sitesi kullanılır.

(2) Yıllık finansal raporlarını, olağan genel kurulları öncesi kamuya açıklayan işletme-

lerin, bu raporlarda yer alan finansal tablolar ile genel kurulda kabul edilen finansal tablolar

arasında fark bulunması halinde, genel kurulda kabul edilen finansal tablolarını birinci fıkra

kapsamında tekrar yayımlamaları zorunludur. Ancak bu hüküm, genel kurulun bu Tebliğde be-

lirtilen hükümlere aykırı karar almasına yol açacak şekilde uygulanamaz.
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Yıllık finansal raporların ve ilgili bağımsız denetim raporunun ortakların incele-

mesine açık olması

MADDE 15 – (1) Yıllık finansal raporlar ve ilgili bağımsız denetim raporu, genel kurul

toplantılarından en az üç hafta önce ortakların incelemesine sunulur. Bu amaçla, yıllık finansal

raporlar ile ilgili bağımsız denetim raporunun yeterli sayıda bastırılarak, işletme merkez ve şu-

belerinde hazır bulundurulması ve isteyen ortaklara gönderilmesi zorunludur. Bu durumda, di-

leyen işletmeler söz konusu raporları talep eden ortaklardan basım ve ulaştırma maliyetlerinin

bedelini isteyebilirler.

Finansal raporlardan türetilmiş özet bilgilerin açıklanması

MADDE 16 – (1) Finansal raporların bu Tebliğde belirtilen şekilde kamuya açıklanmış

olması şartıyla, işletmeler, finansal raporlardan türetilmiş özet bilgileri kamuya açıklayabilirler.

Bu takdirde, özet bilgide esas alınan finansal raporlara ne şekilde ulaşılabileceği konusunda

bilgi verilmesi zorunludur. Bu tür özet bilgilerin, önceden belirlenmiş bir sonucu elde etmek

amacına yönelik olarak hazırlanmaması ve finansal rapor kullanıcılarının ekonomik karar al-

malarında yanıltıcı veya yanlış bilgi içermemesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Muhtelif Hükümler

Diğer mevzuat uyarınca hazırlanan finansal tablolar

MADDE 17 – (1) İşletmelerin Vergi Mevzuatı gibi diğer mevzuatta öngörülen finansal

tabloları hazırlamaları mümkündür. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca kamuya açık-

lanacak finansal tabloların, bu Tebliğdeki esaslara uygun olarak hazırlanması zorunludur. Söz

konusu finansal tablo bilgilerinin, bilgi sunulan kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamuya

açık olarak tutulması ve ilgili döneme ilişkin daha önceden bu Tebliğ uyarınca finansal tablo

hazırlanıp kamuya açıklanmamış olması halinde, işletmelerin, bu bilgileri ilgili mercilerle bir-

likte eş zamanlı olarak kamuya açıklamaları gerekmektedir.

Bu Tebliğe uygun olmayan finansal raporların kamuya açıklanması

MADDE 18 – (1) İşletmelerin herhangi bir yolla kamuya yapacakları açıklamalarda,

bu Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler

kullanılamaz. Kullanılması halinde, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek önemli

hususlara ilişkin gerçeğe aykırı veya eksik bilgi verilmiş sayılır.

Sermaye piyasası muhasebe defteri

MADDE 19 – (1) Finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlanmasına ilişkin hesap-

lamalar nedeniyle, işletmelerin diğer mevzuat uyarınca tutmakla mükellef oldukları kanuni

defter ve belgelere yeni kayıtlar yapılamaz veya bu defter ve belgelerde yer alan kayıtlar de-

ğiştirilemez.

(2) Finansal tabloların bu Tebliğ hükümleri uyarınca hazırlandığı dönemlerde, işletme-

ler, muhasebe defter ve kayıtları ile bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tablolar arasındaki

ilişkiyi kurmak ve bir sonraki yıl finansal tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağ-

lamak üzere Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri tutarlar.
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(3) Muhasebe kayıtlarından, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolardaki tutar-
lara ulaşılırken yapılan tüm açılış ve cari dönem düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının Sermaye
Piyasası Muhasebe Defteri’ne ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

(4) Söz konusu defter, elektronik ortamda veya yazılı olarak tutulabilir. Yazılı olarak
tutulan Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri sayfaları müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde
düzenlenir, işletmeyi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır ve TTK’da ticari defterlerin
saklanması için öngörülen süre kadar saklanır. Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri’nin
elektronik ortamda tutulması durumunda, işletmenin yönetim kurulu, bilgilerin değiştirilme-
mesi ve belirtilen süre kadar saklanması konusunda gerekli önlemi almak zorundadır.

Belgelerin saklanması ve saklama süresi
MADDE 20 – (1) İşletmeler, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için Vergi Mevzuatı ve

TTK’da öngörülen belgeleri temin ederek sözkonusu mevzuatta öngörülen süreler boyunca
saklarlar. Ancak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda işletmeler,
ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo kalemlerinin
geçerliliği için gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunları Sermaye Piyasası Muhasebe Def-
teri ile sistematik bir biçimde ilişkilendirerek, Sermaye Piyasası Muhasebe Defteri ile birlikte
TTK’da öngörülen süre boyunca saklamak zorundadırlar.

Finansal raporların bağımsız denetimi
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal raporların bağımsız dene-

timinde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Konsolide finansal raporların bağımsız denetimi kapsamında bağımsız denetim ku-

ruluşunun ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin temini ana ortaklığın sorumluluğundadır.
(3) Yıllık ve ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporunun bağımsız denetimi, faaliyet

raporlarında yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı
ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını kapsar.

Muafiyetler
MADDE 22 – (1) Aşağıda sayılan işletmeler, bu Tebliğ kapsamında ara dönem finansal

rapor düzenleme yükümlülüğünden muaftırlar;
a) İşlem sıraları 30 iş gününden fazla süre ile durdurulan işletmeler,
b) Borsa kotundan sürekli olarak çıkarılan işletmeler,
c) Faaliyetleri geçici durdurulan sermaye piyasası kurumları,
ç) Tasfiye halinde bulunan işletmeler ile,
d) Halka arz edilmeksizin pay dışında sermaye piyasası aracı ihraç edenler.
(2) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası

Listesinde yer alan işletmeler ile 11/2/2012 tarihli ve 28201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin
Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58)  kapsamında payları Serbest İşlem Platformunda işlem gören
işletmeler, 3 ve 9 aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğünden muaftır.

(3) Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri kapsamında payları Gelişen İşletmeler Piyasası
Listesinde yer alan işletmeler, Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık
Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No:58) kapsamında payları Serbest İşlem
Platformunda işlem gören işletmeler, varlık kiralama şirketleri ile sermaye piyasası araçları bir
borsada ve/veya diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinde işlem görmeyen yatırım kuruluşları ara
dönem faaliyet raporu düzenleme yükümlülüğünden muaftırlar.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 23 – (1) 26/7/1989 tarihli ve 20233 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Ser-

maye Piyasasında Ara Mali Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:3),

29/12/1989 tarihli ve 20387 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Sermaye Piyasasında Mali

Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğe Ek Tebliğ (Seri:XI, No: 5),

27/8/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Vadeli İşlem ve Opsiyon Söz-

leşmelerinin Muhasebesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:19),

13/11/2001 tarihli ve 24582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Konso-

lide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ (Seri:XI:,No:21), 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:XI, No:29), 18/2/1992 tarihli

ve 21146 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Ortaklık ve

Kuruluşların Mali Tablo ve Rapor Düzenleme, Kamuya Duyurma ve Bağımsız Denetleme Yü-

kümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Açıklama Tebliği (Seri:XII, No:1)  yürürlükten

kaldırılmıştır.

Finansal raporların kamuya açıklanma sürelerine ilişkin geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2013 tarihinden önce sona eren ara döneme ilişkin

konsolide finansal raporların bağımsız denetime tabi olması halinde, 11 inci maddede düzen-

lenen süreye 5 gün ilave edilir.

(2) 14 üncü madde hükümleri 31/12/2013 tarihinden önce sona eren hesap dönemi fi-

nansal raporlarının ilanına da uygulanır.

Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların finansal tabloların ha-

zırlanmasında esas alınacak standartlar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Payları borsada işlem görmeyen ancak Kanunun 16 ncı mad-

desinin birinci fıkrası uyarınca halka açık sayılan ortaklıklardan, 19/12/2012 tarihli ve

2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Ola-

cak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın ekinde yer alan II sayılı Liste’nin 5 inci madde-

sinde düzenlenen limitlerin altında kalanlar, iki yıl içerisinde paylarının borsada işlem görmesi

için başvuru yapana kadar geçen sürede, bu Tebliğ hükümlerine tabi değildirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ortaklıklar, isteğe bağlı olarak bu Tebliğ hükümlerine uygun

finansal rapor düzenleyebilirler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ, 1/4/2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal

raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrası,

1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan

itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

13 Haziran 2013 – Sayı : 28676                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 39



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 11/6/2013
Karar No : 2013/98
Konu : Özelleştirme kapsam ve programına alma
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/5/2013 tarih ve 4302 sayılı yazısına istinaden,
1. Mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)’ye ait, Gaziantep ili, Şehitkamil il-

çesi, Özgürlük Mahallesinde bulunan; 4938 ada, 1 no.lu parseldeki 17.997,13 m2 yüzölçümlü
taşınmaz ile 4939 ada, 4 no.lu parseldeki 111.363,76 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki TEİAŞ’a
ait hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. 4938 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın,
4939 ada, 4 no.lu parseldeki TEİAŞ’a ait hissenin,
4939 ada, 4 no.lu parseldeki Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait hissenin,
“Satış” yöntemi ile özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 11/6/2013
Karar No : 2013/101
Konu : Taşınmaz satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/4/2013 tarihli ve 3314 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’ye ait; Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi,
9584 ada, 5 no.lu parseldeki 22.258,41 m2 yüzölçümlü konut alanlı gayrimenkulün “satış” yön-
temiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda ihale komisyonunca; 

1. TEDAŞ adına kayıtlı Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 5 no.lu
parseldeki 22.258,41 m2 yüzölçümlü konut alanlı gayrimenkulün;

4.410.000 (dörtmilyondörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gap
Çay Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’ne ihale şartnamesi çerçe-
vesinde satılmasına, Gap Çay Gıda Sanayi İthalat İhracat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

4.400.000 (dörtmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Necdet AK-
PINAR’a ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Necdet AKPINAR’ın sözleşmeyi imza-
lamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. Satış sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi ile satış sözleşmesinin
imzalanması, satış ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılın-
masına, 

Karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 11/6/2013

Karar No : 2013/102

Konu : Maliye Hazinesi adına kayıtlı 

Ankara/Gölbaşı/Ballıkpınar Köyü Taşınmazlarının Özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 17/5/2013 tarih, 4375 sayılı yazısına isti-

naden;

Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve progra-

mına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleş-

tirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan

ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119111 ada 1 no’lu parselde bulunan

29.989,46 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2.340.000.- (ikimilyonüçyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, S.S. Balpınar Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine, 2.330.000.- (ikimilyonüçyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sertka Mü-

hendislik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Sertka Mühendislik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, 

2. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119100 ada 1 no’lu parselde bulunan

43.896,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.360.000.- (üçmilyonüçyüzaltmışbin) Türk Lirası be-

delle en yüksek teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçe-

vesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 3.340.000.- (üçmilyonüçyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren

Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi Anonim

Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getir-

memesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, 

3. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119093 ada 1 no’lu parselde bulunan

31.962,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.220.000.- (üçmilyonikiyüzyirmibin) Türk Lirası be-

delle en yüksek teklifi veren Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ano-

nim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine
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getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3.200.000.- (üçmilyoniki-

yüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’nin söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, 

4. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119092 ada 1 no’lu parselde bulunan

36.696,77 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4.100.000.- (dörtmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en

yüksek teklifi veren Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.060.000.- (dörtmilyonaltmışbin) Türk Lirası

bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçeve-

sinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, 

5. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119091 ada 1 no’lu parselde bulunan

36.265,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2.710.000.- (ikimilyonyediyüzonbin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Li-

mited Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat

Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine, 2.700.000.- (ikimilyonyediyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar

Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut

Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini ye-

rine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edil-

mesine, 

6. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119088 ada 1 no’lu parselde bulunan

22.870,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 1.860.000.- (birmilyonsekizyüzaltmışbin) Türk Lirası

bedelle en yüksek teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İt-

halat ve Ticaret Limited Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kırımoğlu Mühen-

dislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Limited Şirketi’nin sözleş-

meyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, te-

minatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.800.000.- (birmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası be-

delle ikinci teklifi veren Sertka Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Li-

mited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sertka Mühendislik Müşavirlik

İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kayde-

dilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, 
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7. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119096 ada 1 no’lu parselde bulunan

47.537,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4.350.000.- (dörtmilyonüçyüzellibin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Duyan Bulgur Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke-

ti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi

halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.310.000.- (dörtmilyonüçyüzonbin)

Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartna-

mesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzala-

maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine, 

8. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119097 ada 1 no’lu parselde bulunan

47.730,75 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 7.320.000.- (yedimilyonüçyüzyirmibin) Türk Lirası be-

delle en yüksek teklifi veren Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ti-

caret Anonim Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömeroğulları Un Gıda Tarım

İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina

etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 7.270.000.- (yedimilyonikiyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi ve-

ren S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

S.S. Hukukçular Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya di-

ğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine

ve ihalenin iptal edilmesine, 

9. Ankara İli, Gölbaşı ilçesi, Ballıkpınar köyü, 119098 ada 1 no’lu parselde bulunan

37.148,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 3.710.000.- (üçmilyonyediyüzonbin) Türk Lirası bedelle

en yüksek teklifi veren Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret

Anonim Şirketi’ne Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ömeroğulları Un Gıda Tarım İnşaat

Nakliye Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kayde-

dilmesine, 3.610.000.- (üçmilyonaltıyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren S.S. Bal-

pınar Konut Yapı Kooperatifi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, S.S. Balpınar Ko-

nut Yapı Kooperatifi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edil-

mesine, 

dair verilen Kararların onaylanmasına,

Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine geti-

rilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR
Tarih : 11/6/2013
Karar No : 2013/ÖİB-K-32
Konu : Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazların satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca,
1. Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010

tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazine
(Hazine)’si adına kayıtlı muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmelerini teminen
İhale İlanı ve İhale Şartnamelerinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda
İhale Komisyonlarınca;

a) “Hazine adına kayıtlı, Adana/Sarıçam, Kargakekeç köyü, 202 ada 1 no’lu parselde
bulunan 8.981,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 410.000.- (dörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı
Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye Tekstil Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği
Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye
Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
380.000.- (üçyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik
Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Te-
mizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

b) Hazine adına kayıtlı, Adana/Sarıçam, Kargakekeç köyü, 203 ada 1 no’lu parselde
bulunan 8.897,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 410.000.- (dörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en
yüksek teklifi veren Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı
Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye Tekstil Sanayi Ticaret Limited
Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özel Erkan Eğitim Özel Yurt İşletmeciliği
Otomotiv İnşaat Reklam Ajansı Bilgisayarcılık Gıda Tarım Ürünleri Ziraat Makinaları Nakliye
Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
405.000.- (dörtyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kırımoğlu Mühendislik Mü-
şavirlik İnşaat Nakliye Temizlik İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şart-
namesi çerçevesinde satılmasına, Kırımoğlu Mühendislik Müşavirlik İnşaat Nakliye Temizlik
İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedil-
mesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen Kararların onaylanmasına,
2. İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazların devir işlemlerinin İhale Şartna-

melerindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖYK’nın 13/1/1998 tarihli ve 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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13/6/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Haziran 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28676 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/18 

Karar No : 2012/1112 

Mahkememizin 22.11.2012 tarihli ve 2012/18 Esas 2012/1112 Karar sayılı ilamı ile; 

Kamil oğlu Fadime'den olma Fethiye 24.04.1991 D.lu Isparta Şarkikaraağaç Salur nüfusuna 

kayıtlı YAŞAR ATAY hakkında; Bina Dahilinde Hırsızlık suçundan, TCK.nun 142/1.b, 62, 53 

maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis, TCK.nun 53/1 maddesinin 1. fıkrasının a, b, c, d, e 

bentlerinin uygulanması cezası verildiği anlaşılmıştır. Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 

suçlarından TCK.nun 116/1,62, maddesi uyarınca; 5 ay hapis cezası ve TCK.nun 53/1 maddesinin 

1. fıkrasının a, b, c, d, e bentlerinin uygulanması cezası verildiği anlaşılmıştır. 

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle 

ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı tebligat 

kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 3796 

————— 
Esas No : 2008/389 

Karar No : 2012/1100 

Mahkememizin 20.11.2012 tarihli ve 2008/389 Esas 2012/1100 Karar sayılı ilamı ile; 

Farıs oğlu Aliye'den olma Bitlis 01.09.1976 D.lu Bitlis Mutki Geyikpınar nüfusuna kayıtlı 

NEVZAT SOYUGÜZEL hakkında; Dolandırıcılık suçundan, TCK.nun 37. maddesi yollamasıyla 

TCK.nun 157/1, 168/2, 62, 52/2, maddeleri uyarınca 5 ay hapis 20. TL. adli para cezası ile 

cezalandırılmasına hakkında 5271 sayılı CMK.nun 5728 sayılı Yasa ile Değişik 231/6 maddesi 

gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği 

anlaşılmıştır. 

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle 

ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı tebligat 

kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 3797 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
KARAR ÖZETİ 

ESAS NO : 2010/362 
KARAR NO : 2012/2182 
SANIK : HAKAN RECEP ÖZCAN- MUZAFFER ve AYŞE TOMRİS 

oğlu, 29/10/1965 İSTANBUL doğumlu, RİZE, ARDEŞEN, 
YENİMAHALLE mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC. KİMLİK NO: 
22967013954 Halen Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi 27/2. 
Sokak No: 7 Bağcılar/İstanbul, 

SUÇ : Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma 
SUÇ TARİHİ : 06/07/2009 
KARAR TARİHİ : 19/11/2012 
KANUN MADDESİ : 5237 S.K.nun 268/1, 269/1, 62, 50/1-a 
VERİLEN CEZA : 1.200,00.TL. Adli Para Cezası, 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 19/11/2012 tarihli gıyabında 

verilen karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması 
nedeniyle tebliğ olunamamıştır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı 
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer 
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda 
bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ 
olunur. 3954 

—— •• —— 
İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MAAŞ MUTEMETLİĞİNE 
Esas No : 2012/528 
Karar No : 2013/303 
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SATIN ALMAK 

suçundan İzmir 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 13/03/2013 tarih ve 2012/528 Esas, 2013/303 Karar 
sayılı ilamı ile, 

Dosya kapsamına göre sanık adına denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 
müdürlüğünce tebligat kanunun 35 maddesine göre yapılan tebligatın geçerli sayılamayacağı, 
daha öncesinde belirtilen adrese usulüne uygun yapılmış bir tebligatın bulunmadığı tebligatın 
geçerli sayılabilmesi için Tebligat Kanunun değişik 21. Maddesi gereğince yapılması gerektiği 
anlaşıldığından yargılamaya devam edilerek mahkûmiyet kararı verilmesi yönündeki talebin 
REDDİNE, 

Dosyanın C. Başsavcılığına iadesi ile denetimli serbestlik şube müdürlüğünce 
hükümlünün mernis adresi temin edilmek sureti ile tebligat kanunun değişik 21 maddesi 
gereğince uyarı yazısı tebliğ edilerek TEDBİRE DEVAM EDİLMESİNE, 

Sanığın gıyabında verilmiş olduğundan, Eşref Halit oğlu, 1957 D.lu, Mardin Derik Kale 
mah/köy nüfusuna kayıtlı ve 540 Sok. No: 80/A Konak/İZMİR adresinde oturur Ufuk OGUZ'a 
karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiş olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 
müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMİ GAZETE İLANI yoluyla TEBLİĞİNE, ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden 
alınacağı ilanen tebliğ olunur. 3813 

—— • —— 
Rize 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2008/297 
Karar No : 2012/800 
Karar Tarihi : 25.12.2012 
Sanık : Amıran TOPURIA, Giorgi ve Natela oğlu 1978 Gürcistan Doğumlu 

Gürcistan Skaltuba nüfusuna kayıtlı. 
Suç : 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet. 
Suç Tarihi : 24.01.2008 
K. Maddesi : 6136 Sayılı Yasanın 13/1. Maddesine muhalefet. 
Verilen Ceza : Görevsizlik Kararı 
Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunup karar 

tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 3798 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından: 

1 - Üniversitemizin mülkiyetine ait Gelibolu Hamzakoy Uygulama Oteli 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi hükümleri gereğince kapalı teklif usulü suretiyle satışı 

yapılacaktır. 

2 - İhale 25/06/2013 Salı günü Saat:10.00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Rektörlüğü İhale Odasında yapılacaktır. 

3 - İştirakçilerden istenilen belgeler, 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

a- İhaleye Başvuru Dilekçesi ve İkametgâh belgesi, 

b- Nüfus cüzdan sureti, 

c- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya 

makbuzu, 

d- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

a- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

b- Noter tasdikli imza sirküsü, 

c- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, ek teminat için teminat mektubu veya 

makbuzu, 

d- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

4 - İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri 

eksiksiz olarak tamamlayıp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İhale Odasında 

yetkili memura teslim etmeleri şarttır. İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri 

dâhilinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İhale Bürosunda görülebilir ve ayrıca 286-2181818 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir. 

Şartnameler istenildiğinde ücretsiz olarak fotokopisi iştirakçilere teslim edilebilir. 

5 - Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 

6 - İlan olunur. 

 

Sıra 

No Cinsi Yüz Ölçümü 

Muhammen Satış 

Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi Saati 

1 Arsa 2.278,12 m² 5.000.000,00 TL. 150.000,00 TL 25/06/2013 10.00 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü 

Çanakkale 

Tel : 286-218 00 18      Fax : 286-218 05 17 5160/1-1 
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İZOLE TUĞLASI SATIN ALINACAKTIR 

SOMA Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İzole Tuğlası Alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik şartnamesine göre 

İzole Tuğlası (250x124x72/82) (Resim no: 621) Adet 70.000 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

a) İşin Süresi : Sözleşme imza tarihine müteakip en geç 75 takvim 

günüdür. 

c) Dos. No : 33 SEAŞ 13/77            2013/71558 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

İhale Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 03.07.2013 Çarşamba günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Ambarı. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 50-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 50-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

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 göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 03.07.2013 Çarşamba günü saat 15:00 kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 

Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL/ADET olarak vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye ilgili kalemin tamamını kapsamak üzere teklif verilebilir, alternatif teklif 

verilemez. 

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 5162/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızda mevcut Kireç Ocağının tuğlalarının söküm, örüm dolum işlerinin yapılması. 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/75255 
1 - İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2     15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Burdur Şeker Fabrikasına ait 2 adet 90m3 ve 1 adet 

60 m3’lük kireç ocağının mevcut iç cidar tuğlalarının 
sökümü, boşaltımı ve yeni tuğla örümü, tamiri ve 
ocakların doldurulması. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 45 iş günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 26/06/2013 Çarşamba günü saat 14.30 
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 26/06/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 5130/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE İZMİR BANLİYÖSÜNDEKİ TRAFO MERKEZLERİ VE  

ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM 
MUHTELİF YEDEK MALZEME ALINMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/71862 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No:121/A 35220 
Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr.  
  www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir 

Banliyösündeki Trafo Merkezleri ve 
Elektrifikasyon Sistemlerinde Kullanılmak 
Üzere 6 Kalem Muhtelif Yedek Malzeme 
Alınma İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 24.06.2013 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4881/1-1 
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14 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/74257 

1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 14 Kalem Malzeme (117 adet baklava desenli sac levha, 
5 kalemde toplam 19.120 Kg. yuvarlak çelik, 4 kalemde 

toplam 4.050 Kg. lama, 2 kalemde toplam 21.700 Kg. 
köşebent, 2 kalemde toplam 23.000 Kg. U Profil) satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 27.06.2013 - 14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiştir. 
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

27.06.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 
tabi değildir. 5023/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 

GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 75,91 TL. ile en çok 123,259,97 TL. arasında değişen; 
19/06/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en çok 

12.500,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 27 grup eşya (Cep telefonu aksesuarları, 
Tabak, Porselen demlik, Çocuk pantolonu, Vazo, Süsleme tülü, Takma tırnak, Rimel, Kirpik 

düzenleyici, Cımbız, Makyaj fırça seti, Rekor, Kot pantolon, Çocuk elbisesi, Bluz, Gömlek, İç 
çamaşırı, Yolluk, Seccade, Süs halısı, Suni deri kumaş, Perdelik kumaş, Anahtar takımı, Erkek 

kol saati, Bayan kol saati, Yüzük şeklinde tasarlanmış saat, Anahtarlık, Çocuk kol saati, Kol saati 
pili, Bayan giysisi, Yastık kılıfı, çakmak v.b); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme 

Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 
20/06/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 
ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) numaralı telefondan ulaşılabilir. 
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 
İlan olunur. 5031/1-1 
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MUHTELİF MALZEMELER ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. 

No.111     45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) 

İhalenin Niteliği-Türü İ.K No Dosya no İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 
2 Kalem Çelik Özlü Tel 

Halat Alımı 
75122 2013-1098 25.06.2013-14.00 45 Gün 

2 
1 Adet CNC Torna Tezgâhı 

Alımı  
75124 2013-1099 01.07.2013-14.00 90 Gün 

3 
3 Kalem Labaratuvar 

Malzemesi Alımı  
75125 2013-1100 02.07.2013-14.00 90 Gün 

4 
11 Kalem Mutelif Teçhizat 

Alımı  
75126 2013-1101 03.07.2013-14.00 90 Gün 

5 
3 Kalem Mutelif Cihaz 

Alımı 
75127 2013-1102 04.07.2013-14.00 90 Gün 

 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr  5073/1-1 
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ALKALI PATRON SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İşin adı: Alkalı patron alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2013/72303 

Dosya No : 1327061 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 2 ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Alkalı Patron (500 adet) 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günü 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25/06/2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

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

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

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

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25.06.2013 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 5029/1-1 
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4 ADET TAŞIT VE 1 ADET İŞ MAKİNASI SATILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Grup Müdürlüğümüz makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş dört adet 

taşıt ile bir adet iş makinesi 09/05/2013 tarih ve 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan TEİAŞ 

Genel Müdürlüğünün İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, 

İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme 

Yönetmeliği hükümlerine göre, açık satış usulü ile satılacak olup satış İhalesine ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/02 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa Yolu Üzeri 

1. Km. EDİRNE  

b) Telefon ve faks numarası : 02842256950 - 02842256968 

c) Elektronik Posta Adresi : 20grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : www.teiasedirne.gov.tr. / www.teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin 

 

SIRA 

NO 

MALZEME ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI BULUNDUĞU YER 

1 
DODGE Kapalı Kasa Kamyonet 

(4x4 W 200) 
1 

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve 

İşletme Grup Müdürlüğü 

Babaeski İşletme Bakım 

Müdürlüğü 

BABAESKİ/KIRKLARELİ 

2 
FORD Kamyonet-Çift kabinli  

(F250 Custom -Çift Sıralı) 
1 

3 
LAND ROVER-Otomobil-Arazi Taşıtı-

110.135 SW 
1 

4 
FARGO-Kamyonet-Arazi Taşıtı-Çift 

Kabin-Seyyar Tente 
1 

5 
SNOW-TRAC Paletli Kar aracı 

ACTİV ST4 
1 

 

b) Teslim edileceği yer : 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Babaeski 

TM Ambarı 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 

malzeme bedeli ve KDV. Miktarı ödendiğinde teslimata 

başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme bedelinin 

yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü 

içerisinde tamamlanmak zorundadır.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa Yolu Üzeri 

1. Km. EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 25.06.2013 - 10:00 
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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 tarihinin 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) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

5 - Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

6 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır.  

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20,00 TL (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa 

Yolu Üzeri 1. Km. EDİRNE adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30,00 TL 

(Türk Lirası) doküman bedelini T.C. VAKIFLAR BANKASI EDİRNE ŞUBESİ IBAN NO: 

TR41 0001 5001 5800 7300 1588 70 nolu hesaba 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 

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

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 20. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ (Muhaberat ve Evrak Kayıt Servisi) Şükrüpaşa Mah. Suyolları Mevkii Lalapaşa 

Yolu Üzeri 1. Km. EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 
istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

11 - Bu ihale kısmi teklife açıktır. İstekliler her bir kalem için teklif verebilecekleri gibi 

işin tamamına da teklif verebileceklerdir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 25/09/2013 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 5125/1-1 

—— • —— 
BASKILI EKMEK TAŞIMA ÇANTASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız satış mağazalarında kullanılmak üzere 65.000 Adet baskılı ekmek taşıma 

çantası (30 cm X 35 cm), teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 21.06.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

   Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 5058/1-1 

————— 
SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 5.000 Kg simitlik susam, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 21.06.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

   Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 5057/1-1 

—— • —— 
İSTANBUL BAKIRKÖY ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE 

HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK DÜZELTME İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığından:   

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire 

Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile İstanbul Bakırköy Entegre Sağlık 

Kampüsü Yapım İşi İle Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”), “Sağlık Bakanlığınca 

Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik 

ilanının 1. Maddesinin ilk cümlesi sehven yanlış yazılmıştır. İlgili cümlenin doğrusu aşağıdaki 

gibidir. İlgililere duyurulur. 

1. Proje İstanbul’ da yapılacaktır. 5145/1-1 
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PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARI İŞLETİLMESİ VE BAKIM ONARIM 

HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/74405 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0.446.223 95 00 (4 Hat) 0.446 223 91 67 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Pancar Boşaltma makinelerinin işletilmesi, bakım ve 

onarımı ±%20 toleranslı 302.000 Ton pancar boşaltılması 

ve istiflenmesi Hizmet işi  

b) Yapılacağı yer/yerleri: 

Merkez Bölgesi Fabrika 

Kantarı 4 Adet Elekt. Makine ile 200.000 Ton 

 Altın başak Kantarı 1 Adet Elekt. Makine ile 43.000 Ton  

Suşehri Akıncılar Kantarı 1 Adet Dizel Makine ile 33.000 Ton 

Suşehri Bölgesi Karaağaç 

Kantarı 

1 Adet Dizel Makine ile 20.000 Ton 

Kelkit Bölgesi kantarı 1 Ad Dizel Makine ile 6.000 Ton 

 Toplam: 302,000 Ton 
 

c) İşin süresi : Fabrika Kampanya Süresi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu ERZİNCAN 

b) Tarihi ve saati : 28/06/2013 Cuma günü 14:00'de 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede 

belirtilmiştir. 

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

kriterler: 

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: 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 

ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan 

kabul işlemleri tamamlanan  

Teklif edilen bedelin %30 u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir...  

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler 

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak 

kabul edilir. 

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. 

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis 
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binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle 

yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır 

bulunmaları gereklidir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.  

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 5032/1-1 

—— • —— 
2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ MEYDAN PANCAR YÜZDÜRME VE TEMİZLİK 

HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde 18 

Adet İşçi ± %20 Toleranslı 80 Gün boyunca Meydan 

Pancar Yüzdürme ve Temizlik Hizmetleri (İşin detayları 

Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 27.06.2013 Perşembe günü saat 10.00  

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk. 100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 27.06.2013 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5038/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 
Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Gaziantep Merkez V. Kısım Organize 
Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7  
  Başpınar/GAZİANTEP 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 1.120 hektarlık Gaziantep Merkez V. Kısım 

Organize Sanayi Bölgesine ait yol (kaplama hariç), 
içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 
müteşekkil altyapı yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : GAZİANTEEP 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  
d) İşin süresi : 31/10/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 68.312.200.-TL 
f) Geçici teminatı :   4.781.854.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 27/06/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya 

Gaziantep Merkez V. Kısım Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize 

Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 Başpınar/GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 

500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5033/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 

ekleyerek, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na 

başvurmaları gerekmektedir.  

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.  

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

NOT : (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. 

İlgililere duyurulur. 

 

Birim/Anabilim Dalı Ünvan Adet Nitelikler 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlaması ve Ekonomisi 
Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, 

Planlanması ve Ekonomisi) bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Öğretmen Liderliği 

konusunda çalışmaları olmak. 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 
Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık) bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Çocuklarda saldırganlık ve 

sosyal beceriler konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Sistematik Felsefe ve 

Mantık 
Profesör 1 

Felsefe bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Dil felsefesi konusunda çalışmaları 

olmak. 

Eskiçağ Tarihi Profesör 1 

Eskiçağ Tarihi bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Eski Anadolu Uygarlıkları ve 

Dilleri alanında çalışmaları olmak. 

Türkiye Cumuhuriyeti 

Tarihi 
Doçent 1 

Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. İzmir Kent Tarihi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Genel Dilbilimi Doçent 1 

Doçentliğini Dilbilimi bilim alanında almış 

olmak. Sözcükbilimi ve Terimbilimi 

alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.  
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Birim/Anabilim Dalı Ünvan Adet Nitelikler 

FEN FAKÜLTESİ 

Geometri (*) Doçent 1 
Matematik bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak.Kinematik alanında çalışmaları olmak.  

Geometri (*) Doçent 1 

Matematik bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak.Geometri ve Topoloji alanlarında 

yayınlar yapmış olmak. 

Katıhal Fiziği Doçent 1 

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. 

Kuantum noktaları, kuantum kuyuları ve 

yoğun lazer alanı konusunda çalışmaları 

olmak. 

Risk Analizi Doçent 1 

İstatistik bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Çok değişkenli dağılımlar, istatistiksel 

bağımlılık, sıralı istatistik ve risk konusunda 

çalışmaları olmak. 

Nükleer Fizik Doçent 1 
Vektör mezonları ve Standart model ötesi 

konularda çalışmalar yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Halı Kilim ve Eski 

Kumaş Desenleri  
Profesör 1 

Geleneksel Sanatlar bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Osmanlı Saray 

Kumaşları ve Kumaş Baskı Teknikleri 

alanında uzmanlaşmış olmak. 

Resim Doçent 1 

Plastik Sanatlar bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Resim ve Heykel alanında 

çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Yönetim Bilimleri Profesör 1 

Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında doçent 

olmak. Kamu Yönetimi, Kent, Yerel 

Yönetimler ve Göç konularında çalışmaları 

olmak.  

İş Hukuku ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 
Profesör 1 

Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. Sosyal 

Güvenlik Hukuku alanında çalışmaları olmak. 

İktisadi Gelişme ve 

Uluslararası İktisat 
Doçent 1 

Makro İktisat bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Ululararası para sistemleri, 

bankacılık ve merkez bankası politikaları 

alanlarında çalışmaları olmak. 

İktisat Politikası Doçent 1 

Uluslararası İktisat bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Endüstri-içi dış ticaret ve enerji 

ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak. 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak, Farklılıkların 

yönetimi, tükenmişlik konularında çalışmaları 

olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Kelam  Doçent 1 
Kelam Tarihi ve Ekolleri alanında çalışmaları 

olmak. 
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Birim/Anabilim Dalı Ünvan Adet Nitelikler 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bina Bilgisi  Doçent 1 

Mimarlık bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Çok amaçlı yapılarda kullanım sonrası 

değerlendirme konularında çalışmaları olmak. 

Şehircilik  Doçent 1 

Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Gecekondu, 

yoksulluk, kentsel dönüşüm ve temel tasarım 

konularında çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Genel Jeoloji  Profesör 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. "Tektonik kuşakların 

stratigrafisi ve kinematik analizleri" konusunda 

çalışmaları olmak. 

Telekomünikasyon (*)  Doçent 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. Optik ve 

Fotonik alanında yayınları olmak. 

Telekomünikasyon (*)  Doçent 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. 

Biomedikal Sinyal İşleme alanında yayınları 

olmak. 

Elektronik (*)  Doçent 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. Analog 

Elektronik konusunda deneyimli olmak. 

Sismoloji Doçent 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Sığ ve Klasik 

Sismoloji konularında çalışmalar yapmış 

olmak.  

Yapı Malzemesi  Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Mikro beton 

konusunda çalışmalar yapmış olmak 

Cevher Hazırlama Doçent 1 

Maden Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Flotasyon, 

Endüstriyel Hammaddeler ve 

zenginleştirilmesi konularında çalışmaları 

olmak. 

Çevre Teknolojisi  Doçent 1 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. 

Endüstriyel atık suların arıtılması ve ileri 

oksidasyon prosesleri konusunda yayın yapmış 

olmak. 

Maden İşletmesi Doçent 1 

Maden Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak, Doğaltaş 

İşletmelerinde Blok Verimliliğine Yönelik 

çalışmaları olmak. 
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Birim/Anabilim Dalı Ünvan Adet Nitelikler 

TIP FAKÜLTESİ 

Nöroloji Profesör 1 
Nöromuskuler hastalıklar konusunda 10 yıldan 

fazla çalışmış olmak. 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 

Obstetrik anestezi ve analjezi urogenital 
cerrahisinde anestezi konularında deneyimli 

olmak. 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Profesör 1 

Yoğun bakım yandal uzmanlığı bulunmak. 

Yoğun bakım alanı ve pediatrik anestezide 

deneyimli olmak. 

Tıbbi Biyokimya Profesör 1 
Tıp Fakültesi mezunu, Biokimya ve Klinik 

Biokimya uzmanı olmak.  

Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 
Laboratuvar Hayvanları bilimi alanında 3 
yıllık çalışma ve eğitici deneyimi ve sertifikası 

olmak. 

Genel Cerrahi Doçent 1 
Genel Cerrahi uzmanı, peritoneal 

karsinomatoz cerrahisinde deneyimli.  

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 
Doçent 1 

Anesteziyoloji bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak, Rejyonel Anestezi eğitici eğitimi 

ve TASK'a dayalı eğitim almış olmak.  

Deri ve Zührevi 
Hastalıklar 

Doçent 1 

Fototerapi, Lazero Terapi ve Dermatoskopi 

konularında deneyimli ve yayınlar yapmış 
olmak. 

Anatomi Doçent 1 

Anatomi bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak, Nörostereoloji sertifikasına sahip 

olmak ve bu alan ve kadaverik flep cerrahisi 

alanında çalışmalarda bulunmak. 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Piyano  Doçent 1 

Müzik bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Piyano solo yorumculuğu yapıyor 

olmak. 

Piyano  Doçent 1 
Müzik bilim alanında Doçentliğini almış 
olmak. Piyano solo yorumculuğu yapmış 

olmak. 

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULU 

Antrenörlük Eğitimi 

Bölümü 
Profesör 1 

Alan Eğitimi (Beden Eğitimi ve Spor) bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. Yürüyüş 

ve direnç egzersizleri, pre-ve post-menopozal 

kadınlar, immun sistem, kemik yoğunluğu ve 

hormon konularında çalışmaları olmak.  

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU 

 
Doçent 1 

Alan Eğitimi (Fizik Eğitimi) bilim alanında 
Doçentliğini almış olmak. Problem çözme 

Stratejileri üzerine çalışmaları olmak. 

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Bilimleri  Doçent 1 

Deniz Bilimleri ve Mühendisliği bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak ve 

denizlerdeki bakteriyal kirlilik indikatörleri ve 

deniz boyalarının biyofilme etkileri 

konularında çalışmalar yapmış olmak. 

 5132/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden: 

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut 

sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin 

kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın 

haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı 

duyurulur. 

 

FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH NEDENİ 

SÖNMEZ PETROL VE LPG 

ZELİHA SÖNMEZ 

TS 11939 14.21.50/HYB-

129 

27.03.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

OSKA PETROL ÜRÜN. İNŞ. TAAH. 

MAK. GIDA NAK. TAR. HAY. 

SAN. VE TİÇ. LTD. ŞTİ. 

TS 11939  

TS 12820 

50-HYB-150  

50-HYB-190 

27.03.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

DEMKAY PETROL ÜRÜN. İNŞ. 

TAAH. MAK. GIDA NAK. SAN.VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12820 50-HYB-189 27.03.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

SİNEM SOĞUTMA-HÜRRİYET 

LEVENT URGENÇ 

TS 10079, 

TS 12850 

50-HYB-109 30.04.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

UTKU ELEKTRONİK-BEYZAN 

CENİKLİ 

TS 10079,  

TS 12739,  

TS 10956 

50-HYB-68 30.04.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

NUR TEKNİK SERVİS-ARİF 

SEVİÇ 

TS 10079,  

TS 12850,  

TS 12843 

50-HYB-140 30.04.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

ECECELL-MEHMET DAŞLICA TS 12907,  

TS 12739,  

Kriter 113 

50-HYB-179 30.04.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

KAMER ELEKTRONİK-ALİ 

ÖZTÜRK 

TS 10079. 

TS 12713,  

TS 10956 

50-HYB-168 06.05.2013 YILLIK 

VİZESİNİN 

YAPILMAMASI 

TEKNİK BOBİNAJ – TUNCAY 

ALAN 

TS 10079,  

TS 12850,  

TS 12650,  

TS 12711,  

TS 12852,  

TS 12870 

50-HYB-109 14.05.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 
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FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH NEDENİ 

ÖLMEZ SOĞUTMA – İLHAN 

ÖLMEZ 

TS 10079 50-HYB-151 14.05.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

YAŞAR SOĞUTMA – İLYAS 

YAŞAR 

TS 10079,  

TS 12850,  

TS 12843,  

TS 13193 

50-HYB-86 14.05.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

SALİHOĞULLARI PETROL  - 

NİHAT UÇAR 

TS 11939  

TS 12820 

50-HYB-174 29.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH NEDENİ 

GÜLAYDIN PETROL TİC. MAK. 

İMAL. TUR. SAN.VE NAK. LTD. 

ŞTİ. 

TS 11939  

TS 12820 

50-HYB-8 29.05.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÜZERİNE 

ATA BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. 

TS 12749,  

TS 12498,  

TS 10079,  

TS 12643,  

TS 10956,  

Kriter 7,  

TS 12134,  

TS 12739,  

TS 13242 

50-HYB-70 05.06.2013 YILLIK 

VİZESİNİN 

YAPILMAMASI 

 5035/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle 7356 ada 10 parselin güney cephesindeki cep otoparkının yeniden 

düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz imar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5138/1-1 

————— 

Yenimahalle Burç Mahallesi 61143 ada 5 ve 6 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama 

imar planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5139/1-1 

————— 

Yenimahalle 43533 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5140/1-1 

————— 

Yenimahalle 42885 ada 1 parselin kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5141/1-1 
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/106882 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı/Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yüksek Hızlı Tren Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Talat Paşa Bulvarı Gar Ulus Tel-Faks 0312 309 05 15 / 1741 

Posta Kodu 06330 E-Mail barkonburcincecen@tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Filiz Kılıç - Rava İnşaat Taahüt Filiz Kılıç 

Adresi 
Tunus Caddesi No: 81/4 Kavaklıdere 

Çankaya Ankara 

Tunuz Caddesi No: 81/4 Kavaklıdere 

Çankaya Ankara 

T.C. Kimlik No. 14482035580 14482035580 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
14482035580 14482035580 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
307119  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

Kamu İhale Kanununun 58. 

Maddesinin İl Fıkrasında: “Üzerine 

İhale Yapıldığı Halde Mücbir Sebep 

Halleri Dışında Usulüne Göre 

Sözleşme Yapmayanlar Hakkında Altı 

Aydan Az Olmamak Üzere Bir Yıla 

Kadar, Bu Kanun Kapsamında Yer 

Alan Bütün Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan 

Yasaklama Kararı Verilir.” 

Denilmektedir. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 

 5142/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/21541 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Kırka Bor İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Eskişehir/Seyitgazi 

Adresi Kırka Tel-Faks 0 222 681 22 00 / 0 222 681 2202 

Posta Kodu 26970 E-Mail kirkatic@etimaden.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Özgür Çeçen 

Özgür Çeçen Mühendislik 

Müşavirlik Müteahhitlik ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Adresi 
Yeni Mahalle Tabakzade İsmail Efendi 

Sok. No: 4 Araç - Kastamonu 

Uzay Çağı Cad. Köşem İş Merkezi 

No: 72/ÜST 5 Ostim-

Yenimahalle/Ankara 

T.C. Kimlik No. 58159409304  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2330076468 6930325619 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
387-Araç 260745 

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 (  ) 

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. 

 5136/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/31923-2013/31447 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Balıkesir/Merkez 

Adresi Çağış Kampüsü/Balıkesir Tel-Faks 0 266 612 14 25 

Posta Kodu  E-Mail yapiisl@balikesir.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Üçyıldız Mimarlık Mühendislik 

İnşaat ve Malzemeleri Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

Volkan Üçyıldız 

Adresi 
Sırakapılar Mah. 1512 Sok.       

No: 29/7 Merkez/Denizli 
 

T.C. Kimlik No.  60910052216 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9050037698  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14603  

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 (  ) 

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. 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/187726 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Dicle Üniversitesi İl/İlçe Sur/Diyarbakır 

Adresi 

Kıtılbık Mahallesi Süleyman 

Demirel Bulvarı Dicle Ünv. Döner 

Sermaye İşletme Müd. Dış Kapı 

No: 33-2 

Tel-Faks 
Tel: 0 412 248 82 23 

Fax: 0 412 248 85 57 

Posta Kodu  E-Mail dssatinalma@dicle.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ayca Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kudrettin Çinkılıç 

Adresi 
Binevler Mah. 33 No.lu Sok. Elif Apt. 

No: 10/A Şahinbey/Gaziantep 
 

T.C. Kimlik No.  111 952 593 40 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
109 040 9636  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
32415  

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 (  ) 

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. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hitit Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kaybedilen Diploma ve Sertifikaların Yerine Verilecek Duplikata (İkinci Nüsha) lar

Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE
— Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile İlgili 2013/6 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

TEBLİĞLER
— Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

(Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/9)
— Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/6/2013 Tarihli ve 2013/98, 2013/101 ve

2013/102 Sayılı Kararları
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/6/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-32 Sayılı

Kararı 

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


