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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği

Fakültesi öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

öğrencilerinin kayıtlarına, eğitim-öğretimlerine, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Anabilim Dalı: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,
c) Anabilim Dalı Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim

dalına ait anabilim dalı kurulunu,
ç) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
d) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yö-

netim Kurulunu,

Başbakanlık
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g) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Fakülte Kurulunun

önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen yabancı
dilde de eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 6 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil seviye

tespit sınavına alınır.
(2) Seviye tespit sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ile yabancı dil hazırlık prog-

ramı uygulanmak üzere hazırlık sınıfı açılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Eğitim-öğretimin türü
MADDE 7 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün öğretim yapılır ve sınıf geçme sistemi

uygulanır.
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çer-

çevesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak ilgili Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı
ile yürürlüğe girer. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en
geç bahar dönemi sonuna kadar belirlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Dö-
nem, kayıt ve dönem sınavları hariç en az 14 hafta (70 iş günü) olarak düzenlenir. Senato gerek
gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Klinik
uygulama/staj ve alan çalışmaları eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir.

(3) Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçeve-
sinde 7 nci düzey (yüksek lisans) için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri
ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders sa-
atlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık,
sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.
1 kredi (1 kredi, 1 AKTS’dir) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler
MADDE 9 – (1) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu şekilde kay-

bettikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve bu süre için katkı payı ödenir.
(2) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Azami eğitim-öğretim süresi bir

yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç (yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğ-
rencilere verilecek ilave süre hariç) sekiz yıldır. Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun
olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dö-
neme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınav-
lara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun

onayı ile uygulamaya konulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin değişiklikler de aynı
yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim programları, ortak zorunlu dersler dahil 300 kredilik dersleri kapsar.
(3) Eğitim-öğretim programları yıllık toplam kredisi, 60 kredi olacak şekilde düzenlenir.
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(4) Eğitim-öğretim programları, teorik dersler ve/veya seminer, laboratuar, klinik uy-
gulama, staj, alan çalışması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Dersler yıllık olarak veya dö-
nemlik olarak düzenlenir. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca
uygulama biçiminde olacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

Preklinik/klinik uygulama/staj
MADDE 11 – (1) Bir, iki ve üçüncü sınıflarda, pratik uygulaması olan derslerde, öğ-

rencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için, ilgili dersin pratik
uygulamaları için aranan koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu koşulları yerine getir-
meyen öğrenciler yıl sonu sınavına giremezler. Bir, iki ve üçüncü sınıflarda pratik uygulaması
olan derslerde bütünleme sınavlarının başlangıcına kadar olan süre içinde telafi uygulamaları
açılır. Telafi süreleri Anabilim Dalı Kurulu kararıyla belirlenir. Öğrencinin eksik kalan uygu-
lamaları telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine bütünleme hakkı verilir.

(2) Dört ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü
olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, bir eğitim-öğretim yılında müfredatta
belirlenen ders saatinden az olmamak üzere klinik uygulama/staj yapar.

(3) Öğrenciler, staj sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü
oldukları pratik veya staj çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı
ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yap-
makla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak prog-
ram gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

Dersler ve kredi değeri
MADDE 12 – (1) Bir dersin kredi değeri; öğrenci iş yükü esas alınarak hesaplanır.

Derslerin kredileri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Sınıf geçme esası ve işleyişi
MADDE 13 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar bir

önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eği-
tim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim
programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait ders-
lerin birinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile serbest seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan
hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya staj/stajları
tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) Ortak zorunlu dersler ve serbest seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar
bu dersleri vermek zorundadır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 14 – (1) Kaydını yaptıran öğrenci için, Fakülte öğretim üyeleri arasından bir

danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde, diğer öğretim elemanları
da danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman, öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gös-
terir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma işlemleri danışmanı gözetiminde ya-
pılır.

(2) Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için birimde öğrenci izleme dosyası
tutulur.

Devam mecburiyeti
MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuarlara ve stajlara devam

etmek zorundadır.
(2) Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı dersler, staj ve laboratuarların %20’sinden

daha fazlasına katılmayan öğrenciler mazeretlerine bakılmadan devamsız sayılır. Bu durumdaki
öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve staj sonu sınavına alınmaz.

(3) Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuarlara devam yükümlülükleri ile uy-
gulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı
tarafından izlenir ve değerlendirilir.
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Değişim programları
MADDE 16 – (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
programlar çerçevesinde öğrenciler bir dönem/bir yıl süreyle bu üniversitelere gönderilebilir.
Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrul-
tusunda uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ve

Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın-
dan düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Üniversiteye kayıtla
ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yatay geçiş
MADDE 18 – (1) Başka üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Yükseköğretim

Kurulunca belirlenen esaslara göre Fakülteye yatay geçiş yapılabilir. Öğrencilerin yatay geç-
işlerinin kabulüne ve intibak programlarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim
Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlk kayıt
MADDE 19 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe

belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yap-
tırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kay-
beder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış
olsa dahi iptal edilir.

(2) Fakülteye ilk kez kaydını yaptıran öğrenci 12 nci maddede öngörülen ders alma iş-
lemlerini yaparak öğrenimine başlar.

Kayıt yenileme
MADDE 20 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gös-

terilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğren-
ciler o öğretim yılında derslere ve sınavlara giremez. Bu suretle kaybedilen süre öğrenim sü-
resine dahildir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazereti nedeniyle
kaydını süresi içinde yenileyemeyen öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edil-
diği takdirde iki hafta içinde kaydını yenileyebilir, bu öğrenciler için geçen süre devamsızlık
olarak sayılır.

İntibaklar
MADDE 21 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fakül-

teye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet ta-
lebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak,
kayıt işlemleri sırasında Fakülte Dekanlığına verir. Muafiyet talebinin kabulü ve öğrencinin
eğitim-öğretim programına intibakının yapılması; derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi
gibi hususlar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve İlişik Kesme

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin

ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu (final) sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı,
mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

(2) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygula-
malı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.
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(3) Öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından
pratik, staj ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması
alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle staj gördükleri dersin tüm öğrenim süresince
verilmiş olan müfredatından pratik, staj ve teorik olarak sorumludur.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar
MADDE 23 – (1) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl

içinde yapılan sınavlarıdır. Dönemlik dersler için en az bir, yıllık dersler için en az iki olmak
üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir.
Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlıkça yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav ta-
rihlerinde sonradan yapılacak değişiklikler sınav tarihinden önce Dekanlıkça ilan edilir. Ara
sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih
belirlenmeden yapılabilir.

(2) Ara sınav ve kısa süreli sınavlar dışında, başarı notuna esas olmak üzere, öğrencinin
becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.
Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte
Kurulunca belirlenir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı
MADDE 24 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu ya-

rıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.
(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; yarıyıl/yılbaşında kayıt olmak,

derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, stajlar hariç katılmak
ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorunludur. Pratik ve
stajı olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak
zorunludur.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulu-
nun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

Staj sonu sınavı
MADDE 25 – (1) Staj sonu sınavı, staj eğitim programları sonunda ve bu Yönetmeliğin

10 uncu maddesinde öngörülen koşullarda yapılır.
Bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavı; bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde

girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere
verilen sınav hakkıdır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Stajlarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak
tamamlayamadıkları için ilgili dersin yarıyıl sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde
edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bü-
tünleme sınav tarihinden üç gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, yalnız
bütünleme sınavına girebilirler.

(3) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu
olarak akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınır. Bü-
tünleme sınavında başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılındaki
staj grubuna intibakı yapılır ve stajı tekrarlatılır.

Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri

nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, ara sınav haklarını yarıyıl/yıl içinde Fakülte De-
kanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret
sınavı yapılmaz.

Tek ders sınavı
MADDE 28 – (1) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan

ve en çok bir dersten başarısız olarak sınıfta kalan öğrenciye bir sınav hakkı verilir. Sınav hak-
kını kullanmak isteyen öğrenciler bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü
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içerisinde yazılı dilekçelerini Dekanlığa vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler dışında veri-
lecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavdan alınan not dönem sonu sınavı yerine
geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Bu sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği ta-
rihlerde yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi
MADDE 29 – (1) Sınav sonuçları, öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler mad-

di hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz ede-
bilir. İtirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. İtiraz Dekan-
lıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlen-
dirmenin sonucu öğrenciye Dekanlıkça bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonu-
cuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not deği-
şiklikleri işleme konulmaz. İtiraz süresi içinde öğretim elemanı tarafından yapılacak not deği-
şikliği talepleri, en geç onbeş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders başarı notu
MADDE 30 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınav-

lar, kısa süreli sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak
yıl içi başarı notu, gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu sınav başarısı birlikte değerlendirilerek
belirlenir. Bir dersin başarı notu; ara sınavların (vize) aritmetik ortalamasının %40’ı ve
yarıyıl/yılsonu (final) veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu (final) veya bütünleme sınav notu en az
60 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu
sayı tam sayıya yükseltilir.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda yabancı dil derslerinden muaf olan öğ-
renciler, birinci sınıfa kayıt tarihinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı başvuruda bu-
lunarak muaf oldukları dersleri alabilirler. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları en son not aka-
demik ortalamalarına katılır.

Notlar
MADDE 31 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsa-

yılar aşağıdaki şekildedir:
Puanlar Notlar Katsayılar
95-100 AA 4.00
85-94 BA 3.50
75-84 BB 3.00
65-74 CB 2.50
60-64 CC 2.00
50-59 FD 1.00
0-49 FF 0.00
(2) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf

olunan dersler (M) ile tanımlanır.
(3) Başarı notu tablosuna göre;
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış

sayılır.
b) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir.

Bu öğrenciler, yarıyıl/yıl sonunda sınava alınmaz.
c) Yarıyıl/yıl sonunda sınavlara girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenciye, yarıyıl

içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.
ç) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve not ortalamasına katılır.
d) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.
e) YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.
f) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış

sayılır.
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Not ortalaması
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonu ve genel not ortala-

maları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması; o yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağır-

lıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
Elde edilen ortalama, virgülden sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane
esas alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not ka-
tılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında sağladıkları genel not ortalaması en az 60 olan öğrenciler
bulundukları sınıfı başarmış olarak bir üst sınıfta öğrenimlerine devam eder.

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 33 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış

olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 75-84 arasında olanlar onur öğrencisi, 85-
100 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık tara-
fından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık tara-
fından kendilerine verilir.

İlişik kesme
MADDE 34 – (1) Öğrencinin;
a) Sağlık nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine sağlık kurulu raporuna da-

yanılarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,
b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda Yükseköğretim Kurumundan çıkarma

cezası almış olması,
c) Kendi isteği ile kaydını alması,
durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet koşulları
MADDE 35 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış

ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:
a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları

ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.
b) Eğitim-öğretim programının gerektirdiği minimum krediyi almak.
c) Genel akademik ortalaması en az 60 olmak.
Diplomalar
MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;
a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: Diş hekimliği eğitimi programına

kayıtlı öğrenciler; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğ-
renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya
Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diplo-
ması alabilirler.

b) Diş hekimliği diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını başarı
ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

(2) Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma hazırlanıncaya kadar
öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet derecesi
MADDE 37 – (1) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğ-

renimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, aldıkları ders, proje, laboratuar, seminer
gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (diploma eki) verilir.

(2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik ortalaması 85-100 olan
öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik ortalaması 75-84 olan öğrenciler için
onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik ortalaması 60-74 olan öğrenciler için mezuniyet
derecesi belirtilmez.
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ALTINCI BÖLÜM
Mazeretler, İzinler

Mazeretler
MADDE 38 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli
nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren beş gün içinde
Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları
zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere, uygulamalara ve sınavlara gire-
mez, girmiş oldukları derslerin ve uygulamaların yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sa-
yılır.

(3) Ayrıca öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile
sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldı-
rılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kara-
rıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir yarıyılda/yılda mazeretli olunan toplam süre, 14 üncü maddede belirtilen de-
vamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl/yıl için öğrenci,
Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden
sayılmaz.

İzinler
MADDE 39 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğre-

timlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya
çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci eğitim-
öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi
için yarıyıl/yıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. Bu Yönetmeliğin 15 inci
maddesinde öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden
sayılmaz. İzinli olunan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanunun

54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
(2) Bildirdiği adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

bildirmek zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren
öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine yapılan tebligat öğrencinin kendisine yapılmış
sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Harran Üniversitesinden:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve

Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Program koordinatörü: Üniversitede görevli akademik veya idari personel arasından,

alan koordinatörü ve müdürün önerisi üzerine Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak et-
kinlik veya programı koordine etmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen kişiyi,

b) Alan koordinatörü: Üniversitede görevli akademik personel arasından tarımda iş sağ-
lığı ve güvenliği alanlarında yapılacak projeleri izleyen ve koordine eden kişiyi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Merkez (HARÜTSGAM): Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,
f) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Harran Üniversitesini,
ğ) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Organları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları; GAP bölgesi illerinde tarımsal

üretime bağlı ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını ve nedenlerini saptamak,
bu konularda araştırmalar, ortak projeler yapmak ve yaptırmak, hastalıkları ve iş sağlığı so-
runlarını önleyici nitelikte sağlık ve tarım çalışanlarına yönelik eğitim programları hazırlamak
ve uygulamak, sürveyans sistemlerini kurmak, bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel ni-
telikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs
vermek ve sertifika programları düzenlemek, projeler hazırlamak yayın ve yayım etkinlikle-
rinde bulunmak ve yazılı ve görsel materyal hazırlamaktır.
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Organlar
MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile Da-

nışma Kurulundan oluşur.
Yönetim Kurulu
MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcıları ile Müdürün görüşünü alarak

öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin çalışma ve yönetimi

ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek bunlara son

şeklini vermek.
c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma grupları ve komisyonlar kurmak ve

görevlendirme için Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama ve yayın konularındaki

mali destek isteklerini karara bağlamak.
f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür, öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle

görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir veya görev süresi dolmadan aynı
şekilde görevden alınabilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
arasından en çok iki öğretim elemanını Müdür yardımcısı olarak belirler. Müdür, görev başında
bulunmadığı zaman yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet görevi altı aydan
fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantıya başkanlık etmek.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve bunları Rektöre sunmak.
e) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili ka-

mu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun
ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini Yönetim Kurulunda görüşüp ha-
zırlayarak Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede görevli akademik personel arasından

sağlık bilimleri, tarım bilimleri ve teknolojileri, veteriner, çevre, biyoloji, kimya ve işletme bi-
limleri alanlarında uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen
alan koordinatörleri ile Yönetim Kurulunca üç yıl için seçilen iki üyeden oluşur.
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(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yapacağı faaliyetler ile ilgili projeksiyonlar yapmak.
b) Merkezin amaçlarına uygun etkinlik ve programlar önermek.
c) Araştırma ve uygulamaya destek olmak.
ç) Her yıl aralık ayı sonunda Yönetim Kuruluna sunulmak üzere değerlendirmeler içe-

ren rapor hazırlamak.
Alan koordinatörü ve görevleri
MADDE 12 – (1) Alan koordinatörü; üniversitede görevli akademik personel arasından

sağlık bilimleri, tarım bilimleri ve teknolojileri, veteriner, çevre, biyoloji, kimya ve işletme bi-
limleri alanlarında görev yapmak üzere Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından
üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevleri; tarımda iş sağlığı ve güvenliği alanında Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen kurs ve programların açılmasını sağlamak, bu programlara katı-
lacak kişilerin seçim ölçütlerini, derslerini, etkinlik takvimini, ders programlarını belirlemek,
programın sağlık ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, alanı ile ilgili
merkeze sunulacak proje ve diğer çalışmaları yapmaktır.

Program koordinatörü ve görevleri
MADDE 13 – (1) Program koordinatörü; Üniversitede görevli akademik veya idari

personel arasından alan koordinatörü ve müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilerek
Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak etkinliği koordine eder ve yürütür. Program koor-
dinatörü, alan koordinatörü ile işbirliği içinde çalışır; gerçekleştirilen program sona erdiğinde
görevi de kendiliğinden sona erer.

(2) Program koordinatörünün görevleri; Yapılacak etkinlik ve programların içeriğini ve
aşamalarını oluşturarak program veya etkinlikte yer alan personel, iş ve işlemlerin dağılımlarını
belirlemek, alan koordinatörünün bilgisiyle programa ilişkin bilgi ve belgeleri Yönetim Kuru-
luna sunmak ve sorumlu olduğu programı yürütmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı

Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını,
yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 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) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına yardımcı çeşitli tamam-

layıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı kullanımının, etkilerinin
ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, tıbbi,
hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, takip, eğitim ve tanıtım yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ula-

şabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Ozonterapi, hirudoterapi, nöralterapi, akupunktur, fitoterapi, hipnoterapi, rekleksoloji

gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak ve öğretmek.
b) Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupatedavisi, hirudoterapi, aromaterapi,

biyoenerji gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit
etmek.

c) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, koz-
metiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açı-
lardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuar ve üretim tesislerini kurmak.

ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.
d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri

gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri

desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve
benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları Müdür ve Yönetim Kuruludur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede
sorumludur.

(2) Müdür, kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki üyeyi müdür yardımcısı
olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu yardımcılardan biri Merkezin mali
işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yar-
dımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben yıllık faaliyet raporunu
Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna
başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-
lışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna müteakiben Rek-
törün onayına sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-
mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.
ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler açmak.
h) Açılmış olan birimlere yönetici görevlendirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek

iki öğretim elemanından oluşur, görev süresi dolanlar aynı usulle tekrar seçilebilir, görevden
ayrılanların yerine yeniden atama yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-
ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet
edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.
b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.
ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.
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d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve
uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.
Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate

alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Personel ve diğer ihtiyaçlar
MADDE 14 – (1) Merkezin; uygun görülen, akademik, teknik, idari personel ihtiyacı

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile
karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve Rektör tarafından
uygun görülen mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlükçe kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

HAZIRLIK SINIFI VE LİSANS DÜZEYİ YABANCI DİL DERSLERİ
ÖĞRETİM VE ÖĞRENİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ön li-

sans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları öğretim ve
öğrenim programlarının öngördüğü yabancı dillerde Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili bi-
rimlerince yürütülen hazırlık sınıfı ve lisans düzeyi yabancı dil dersleri öğretim ve öğrenimi
ile ilgili uygulamaların esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hazırlık sınıfında yü-

rütülen öğretim ve öğrenime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
b) Hazırlık Sınıfı: YDYO Hazırlık Sınıfını,
c) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
ç) Düzey belirleme sınavı (DBS): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Düzey Be-

lirleme Sınavını,
d) Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil

Muafiyet Sınavını,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
f) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



g) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü,
ğ) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
ı) Hazırlık Sınıfı öğrencileri: Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan bir programa kaydını yap-

tıran ve DBS veya YDMS’de başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan ve Hazırlık Sınıfında
öğrenim görecek öğrencileri,

i) Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfında Öğretim ve Öğrenimle İlgili Esaslar
Hazırlık sınıfı öğretim ve öğrenim esasları
MADDE 5 – (1) Yüksekokulda yürütülen Hazırlık Sınıfı öğretim ve öğrenim esasları

aşağıda belirtilmiştir:
a) Hazırlık Sınıfı programları Yönetim Kurulu teklifiyle ve Senato tarafından onaylanan

düzey ilerleme sistemine göre uygulanır.
b) Öğrencilerin yabancı dille öğrenimlerine hangi düzeyde başlayacakları veya Hazırlık

Sınıfından muaf olmaları YDYO tarafından Avrupa Yabancı Diller Ortak Çerçevesi (Common
European Framework of Refrence for Languages) doğrultusunda yapılan Düzey Belirleme Sı-
navı (DBS) ve Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (YDMS) ile belirlenir.

c) Hazırlık Sınıfı programını daha önce alıp başarısız olanlardan, ÖSYM tarafından ya-
pılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci
kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar sonucunda Üniversiteye tekrar kayıt yaptıran öğrenciler,
yeni kayıt yaptıran öğrenciler statüsünde değerlendirilir.

(2) Aşağıda belirtilen öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf tutulurlar:
a) YDMS’den Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan puanı

almış olanlar.
b) Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan uluslararası sınav-

lardan Senato tarafından kabul edilen ve ilgili eğitim programının eğitim diline ait puanı almış
olanlar.

c) Lisans programına kayıt yaptıracakların lise eğitiminin; yüksek lisans programına
kayıt yaptıracakların lisans eğitiminin, doktora programına kayıt yaptıracakların yüksek lisans
eğitiminin tamamını ilgili eğitim programının eğitim dilinin ana dili olarak konuşulduğu bir
ülkede tamamladığını belgeleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar.

ç) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hazırlık Sınıfı programına daha önce devam etmiş ve
YDMS’de başarılı olanlardan, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından belirlenen ve yabancı uyruklu öğrenci kabulünde eşdeğer sayılan sınavlar so-
nucunda Üniversiteye beş akademik yıl içinde tekrar kayıt yaptıranlar.

d) Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim dili kayıt yaptıracağı programın dili ile
aynı olan bir lisans veya lisansüstü programda eğitimini tamamladığını belgeleyenlerden beş
akademik yıl içinde başvuranlar.

e) Kayıt yaptırmak istediği programın eğitim dilinde daha önce yurtdışındaki üniversi-
telerin birinde lisans veya lisansüstü eğitimini tamamladığını ve ilgili dilde eğitim aldığını bel-
geleyenlerden beş akademik yıl içinde başvuranlar Hazırlık Sınıfından muaf tutulur.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren sınavlardan alınan puanlar
sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle geçerli olur.

Öğretim ve öğrenim süresi
MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretim ve öğrenimi her biri en az 16 haftadan oluşan

iki yarıyıldan oluşur. Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulunun teklifi ve Senato onayı
ile yarıyıl süreleri uzatılabilir veya hafta sonunda da ders ve uygulama yapılabilir.

Sınavlar
MADDE 7 – (1) Yüksekokuldaki uygulamalara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) DBS, eğitim dilinin Türkçe olduğu programlarda zorunlu yabancı dil derslerinden

muaf olmak veya zorunlu Hazırlık Sınıfı olan programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin
YDMS’ye girme hakkı elde etmeleri için her akademik yılbaşında yapılır.
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b) YDMS, öğrencilerin Hazırlık Sınıfından muaf olmaları için gerekli yabancı dil se-
viyelerini belirlemek amacıyla akademik yıl başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi so-
nunda ve yaz döneminde yapılır.

c) Yaz okulu sonunda yapılan YDMS’ye sadece yaz okuluna kayıt yaptırarak devam
etmiş öğrenciler girer.

Başarı ve değerlendirme esasları
MADDE 8 – (1) Öğrenci başarısı YDYO tarafından hazırlanıp Senato tarafından onay-

lanan esaslara göre değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Türkçe Programlara Geçiş, Mazeret ve İzin
Devam durumu
MADDE 9 – (1) Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Yönetim Kurulunca

kabul edilen bir mazereti olmadan devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılır.
(2) Hazırlık sınıfındaki düzey programlarına devam koşulu Senato tarafından belirlenen

esaslara göre uygulanır.
(3) Hazırlık Sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran ancak Hazırlık Sınıfına

devam etmek istemeyerek kendi imkânları ile YDMS’ye hazırlanmak isteyen öğrencilere; so-
rumlu oldukları katkı payı/öğrenim ücretlerini her dönem başında yatırmaları şartı ile YDYO
Yönetim Kurulu onayı ile izin verilebilir. Öğrencinin derslere devam etmek istemediğini YDYO
tarafından ilan edilecek süre içerisinde yazılı olarak YDYO’ya bildirmesi gerekir. Belirtilen
sürede başvurmayan öğrenci bu haktan yararlanamaz.

Türkçe programlara geçiş
MADDE 10 – (1) Türkçe programlara geçiş aşağıdaki esaslara göre uygulanır:
a) Hazırlık Sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran ve Hazırlık Sınıfında

başarısız olan öğrenciler talepleri halinde, ÖSYM tarafından, başka bir üniversitede ya da Üni-
versitede öğretim dili Türkçe olan bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, ya-
kın programlardan birine yerleştirilirler. Öğrencilerin bu programlara yerleştirilmeleri ÖSYM
tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Mazeretler ve izinler
MADDE 11 – (1) Öğrencinin mazeretli ve izinli sayılmasına Yönetim Kurulunca karar

verilir.
(2) Herhangi bir nedenle DBS veya YDMS’ye girmeyenlere telafi hakkı verilmez.
Dikey geçişler
MADDE 12 – (1) Dikey geçişle üniversitemize yerleşen öğrenciler lisans öğrencileriyle

aynı kurallara tabidir.
Sınav sonucuna itiraz ve maddi hata
MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları ve maddi hata ile ilgili itirazlar sonucun ilan edildiği

tarihten itibaren 5 gün içinde YDYO’ya yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Lisans düzeyi zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri öğretim ve öğrenim esasları
MADDE 14 – (1) Lisans düzeyinde verilen zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ve

derslerden muafiyet ile ilgili işleyişi Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Senato ve ilgili Kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 15/7/2011 tarihli ve 27995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıl-

dırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Ağustos 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28747 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2009/835 
Karar No : 2011/698 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/12/2011 tarihli ilamı 4733 sayılı kanuna muhalefet suç 
nedeni ile CMK 223/2-c maddesi uyarınca beraatine, 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5237 
sayılı yasanın 62 maddesi uyarınca 5 AY HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE, 5237 sayılı 
yasanın 52 maddesi uyarınca 80,00 TL. ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan, suça konu içkilerin 
zoralımına dair verilen kararın ve katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 
17/02/2013 tarihli temyiz dilekçesi Merabi ve Lili kızı, 01/04/1964 doğumlu, Sanık MAIA 
TALAKVADZE Gürcistan’daki adresine tebliğ edilemediği gibi tüm aramalara rağmen 
bulunamamıştır. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanığın ve müdafinin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya 
mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine 
en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu 
açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza 
verilecektir), karar verilmiş olup, ilan olunur. 7084 

—— • —— 
İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/174 
Karar No : 2013/362 
Davacı : K.H. 
Sanık : DONTU İONEL-Pavel ve Emila’dan olma. 125.7.1970 D.lu. Teleorman 

D.lu. Romen Uyruklu, Türkiye'de turist olarak bulunur. 
Suç : Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık 
Suç Tarihi : 13.05.1991 
Karar Tarihi : 10.7.2012 
Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 5237 sayılı 

kanunun 142/2-d maddesi uyarınca taktiren 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına dair 
gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı 
kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de 
yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan 
tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 7085 
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Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/417 

Karar No : 2012/605 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

Uyruklu, Saydamedova ve Sebahat kızı, 29.06.1972 Yambol-Bulgaristan doğumlu, Preslav sokak 

No: 238/A-Yambol-Bulgaristan adresinde oturur. HAVA SAYDAMEDOVA YUSEINOVA 

hakkında yapılan yargılama sonunda; mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 

51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtlan 

itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla 

yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı 

CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile 

değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 maddesi gereğince Beş (5) yıl süreyle denetime tabi 

tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer 

olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri 

bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, 

sanıkta yakalanan 48 adet 200 ml'lik Black Ram marka viskilerin TCK.nun 54/1 maddesi 

gereğince MÜSADERESİNE dair verilen hüküm sanık HAVA SAYDAMEDOVA 

YUSEINOVA 'ya tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün soma tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, bu hususta ki tutanağın 

gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 6874 

————— 
Esas No : 2012/417 

Karar No : 2012/605 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

Uyruklu, Halil ve Hanifı kızı, 09.11.1972 Slıven-Bulgaristan doğumlu, Strance sokak No:59-

Yambol-Bulgaristan adresinde oturur. MYURVET HALILOVA SALIEVA yapılan yargılama 

sonunda; mahkememizce sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1, TCK.61, 51/2 maddeleri gereğince 10 

ay hapis ve 6.080,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık hakkında hüküm olunan 

hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir 

suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine 

varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nın 231/5 maddesi gereğince 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 

maddesi gereğince Beş (5) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren 

herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten 

yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve 

sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, sanıkta yakalanan 57 adet 200 ml'lik Black Ram 

marka viskilerin TCK.nun 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE dair verilen hüküm sanık 

MYURVET HALILOVA SALIEVA'ya tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ 

edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, bu hususta ki tutanağın 

gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur. 

 6875 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 ADET 6 KV MOTOR ROTORUNUN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA TAMİRİNİN 

YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK TEMİN EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 3 adet 6 Kv Motor Rotorunun teknik şartname esaslarında 

tamirinin yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/112902 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası  TEL: 0 252 572 5191       FAX: 0 252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 adet 6 Kv Motor Rotorunun teknik şartname esaslarında 

tamirinin yapılması işidir. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı 

c) Teslim tarihi : İşin başlama tarihi itibari ile her rotor için 30 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Odası 

b) Tarihi ve saati : 23/09/2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: 

TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına 

şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı 

bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli 

bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 23/09/2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7172/1-1 
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MOBİL DİZEL JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

2 adet mobil dizel jeneratör alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/114036 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet mobil dizel 

jeneratör alımı işi 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 takvim gününde 

temin edilerek araca montajı yapılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 11/09/2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın 

almaları zorunludur. 

İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme 

Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 

0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst 

yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile 

ödemeli bir şekilde gönderilebilir. 

5 - Teklifler 11/09/2013 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7184/1-1 
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KEMERKÖY EÜT’DE OBS TRAFOLARI İLE KÖMÜR ALMA SİSTEMİ D14 İSTASYONU 

ARASINA ENERJİ BESLEME HATTI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Kemerköy EÜT’de OBS Trafoları ile Kömür Alma Sistemi D14 İstasyonu Arasına Enerji 

Besleme Hattı Yapılması İşi Mal Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/114082 

1 - İdarenin  

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

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 ; 532 30 01 

c) Elektronik posta adresi  : keas@keas.gov.tr 

2 - İhale konusu işin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait ana 

binasında bulunan OBH barası 42 nolu kesici hücresi ile 

D14 istasyonunda bulunan OBR3 barası 43 nolu kesici 

hücresi arasına 10 kV 3 adet 2040 metre uzunluğunda 

Uo/U = 6/10 kV YXC7V, N2XSY “Flexible Enerji 

Besleme Kabloları” temini ve montajı işidir.  

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19/09/2013 Perşembe günü, saat : 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 
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2 - Teklifler, 19/09/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;  

a) ISO 9001 Sistem Belgesi ve  

b) Ürüne ait TSE ya da TSEK Kalite Yeterlilik Belgelerini tekliflerinde ibraz 

edeceklerdir. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 7231/1-1 

—— • —— 

DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 25.000.000 adet 62,5 Gr. Altın Süzen Poşet Çay Dış Zarfı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında 

Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.09.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
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7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 7107/1-1 

—— • —— 

KAMERALARA BAKIM YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın Muhtelif yerlerinde bulunan 133 Adet Kameranın periyodik bakımı, 

teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Kameralar Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA adresinde 

görülebilir.  

3 - Teklifler en geç 02.09.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne 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 7253/1-1 

————— 

TRAFO, KOMPANSAZYON PANOLARI, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE 

JENERATÖRLERİN BAKIMININ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Fabrikamız ve Satış Mağazalarında bulunan Trafo, Kompansazyon Panoları, Kesintisiz 

Güç Kaynağı ve Jeneratörlerin periyodik bakımı, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Teklifler en geç 02.09.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - 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 7254/1-1 

————— 

ARAÇ KİRALANACAKTIR 

1. Fabrikamızda Genel Müdürlük Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç 

kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2. Teklifler en geç 02.09.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3. 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 7255/1-1 
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2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti’’ kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, projelerinde belirttikleri toplam yatırım tutarının en az %3’ü nispetindeki 

geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar; ihale zarflarını en geç 19 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7271/1-1 

————— 
KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, GÜNEY MAHALLESİNDE (YARIMCA KÖYÜ) 

YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE İHALE YAPILACAKTIR 

1 - Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mahallesi (Yarımca Köyü), 1234 ada, 3 parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerine gelir getirici yapı/yapıların yapılması, işletilmesi ve Türk Kızılayı’na 

devredilmesi işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Firmalar,  taşınmaz üzerinde yapmayı planladıkları yapının maliyetinin en az %3 ile 

teklif ettikleri ortalama yıllık kiranın en az %10 unun toplamı kadar geçici teminat verecektir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden “Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 

İzmit/KOCAELİ adresindeki İzmit Kan Bağışı Merkezinden 250,00 TL karşılığında temin 

edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26 EYLÜL 2013 günü saat 10:30’a kadar “Yahya 

Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sk. No: 15 İzmit/KOCAELİ adresindeki İzmit Kan Bağışı 

Merkezi Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27 EYLÜL 2013 günü saat 14:00’de İzmit 

Kan Bağışı Merkezi Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7272/1-1 
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18X64 KONVEYÖR ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : 18x64 KONVEYÖR ZİNCİRİ alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2013/115399 

Dosya no  : 1322080 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2     67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 18x64 konveyör zinciri: 2 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 19.09.2013 Perşembe günü saat: 15:00 

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

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) 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 belirtilen 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) 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. 

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

gereken kriterler; 

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 Mithatpaşa 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 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 19.09.2013 Perşembe 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 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 7275/1-1 
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İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: 

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 1664 ada 4 parsel,10 parsel,12 

parsel,13 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde ekli avan proje doğrultusunda Belediyenin kabul 

etmesi ve gerekli gördüğünde değişiklik yapabilmesi şartıyla, uygulama projelerinin yapılması, bu 

projelere uygun olarak da Belediye Hizmet Binasının önündeki alanın altındaki yere (Belediye 

Hizmet binası altındaki otopark hariç) 3 katlı yer altı otopark yapımı ve yapımı sonrasında 3. 

Bodrum katın tamamı ile 1. bodrum katın 150m²’lik kısmı Belediyemizde kalmak üzere, geriye 

kalan otopark alanının 30 yıl süreli işletilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer 

alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir. 

İhale Tarih ve Saati : 12.09.2013 11:00 

İhalenin Yapılacağı Yer : Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No:165 Encümen 

Toplantı Salonu 

İlgili Müdürlük/Birim : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İlgili Telefon ve faxs : (0212) 413 11 11/3094    Faxs: (0212) 413 12 86 

İlgili kişi/ E-Posta : Muharrem ÇAMUR mcamur@zeytinburnu.bel.tr 

İhale Türü/Usulü : Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a) 

Son teklif verme tarih ve saati : 12.09.2013 Saat: 11.00 

Son Teklif verme yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü 

AÇIKLAMA 

1) Tahmini yatırım bedeli : ¨ 7.067.700,00 + KDV 

2) Geçici Teminat %3 : ¨ 212.031,00 

3) Şartname bedeli : ¨ 300,00 

4) İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü. 

5) Yapılacak olan otoparkların aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil)  

¨ 1.500,00 + KDV olarak alınacaktır. 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) ¨ 2.000,00 + KDV 

olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar (15.yıl dâhil) ¨ 2.500,00 + KDV olarak, 16. yıldan 30. yılın 

sonuna kadar (30. yıl dahil) ¨ 4.500,00+KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri 

ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. 

6) Gerçek kişiler için; nüfus cüzdan sureti ve ikametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik 

Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir. 

7) Tüzel kişiler için, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili 

Meslek Odası belgesi vermesi; 

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi veya Meslek Odasından veya 

benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti, 

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) da’ki 

esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

8) İmza Sirkülerini Vermesi 

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş imza sirküleri 

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti, 
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9) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri. 

10) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminatı yatırdığına dair belge 

ibraz etmesi gereklidir. 

11) Bu iş için getirilecek teminat mektubu ¨212.031,00’den az olamaz. 

12) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 

ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale 

tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır. 

13) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi gereklidir. 

14) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı 

çalışanlar bu ihaleye giremeyecektir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri 

gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

16) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlan olunur. 7218/1-1 

—— • —— 
HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif demir çelik hurdası, muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, komprasör, 

jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, 

muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, yağlı tip trafo ve trafo parçaları, pik, paslanmaz, 

devre kesici, elektrik panosu, motorbisiklet, tezgah, Demir-Çelik sac, Araç koltuğu, tır yer 

dorsesi, bilgisayar ve fotokopi makinası parçaları, doğalgaz borusu, mangan alaşımlı demir çelik, 

lift, akım trafosu, tezgah, teressubat vb. hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

03 EYLÜL 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

10 EYLÜL 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

17 EYLÜL 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

24 EYLÜL 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 7222/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim 

üyesi alınacaktır. 

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derece Adedi Açıklama 

Kamil Özdağ 

Fen Fakültesi 
Matematik  

Cebir ve Sayılar 

Teorisi 
Doçent 1* 1 

 

 

* İlgili kadro derecesine atanabilecek hizmet süresine sahip olmak. 

Adayların; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları 

taşımaları,  

2 - Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını 

yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile 

Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,  

3 - Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına 

Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,  

4 - Doçent kadroları devamlı statü için olup, 2547 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde 

belirtilen şartları taşıyan doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) 

nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, 

yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini ve kamu 

kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) 

hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla 

ulaştırmaları gerekmektedir. 

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi 

içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 7248/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI  

DÜZELTME İLANI 

14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de ve 14 Ağustos 2013 tarihli 

Sabah Gazetesinde yayımlanan Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı 

Duyurusu başlıklı ilanımızın Yarışma Sınavına Katılma Şartları Başlıklı 1. Bölüm 4. Fıkrası 

12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73/1-1 maddesine göre yeniden düzenlenen 657 sayılı 

Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

- 01.01.2013 tarihi itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak. 

İlanen duyurulur. 7229/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 

 

 



26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 

 

 



26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 

 

 



26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 

 

 



26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

 
 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 26 Ağustos 2013 – Sayı : 28747

Sayfa

1

9

12

14

17

19

31

32

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

— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

— Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve

Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


