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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ka-

rantinası Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ithale mani zararlı organizmaların belirlenmesi ile

bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış işlemlerinde

bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususları ve yapılacak resmî kontrolleri kapsar.

(2) Serbest bölgelere yurtdışından getirilen ve serbest bölgelerden yurt dışına gönderilen

ürünler de bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (i), (k), (ü),

(çç), (dd) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ff), (gg), (ğğ) bent-

leri eklenmiştir.

“e) Çıkış: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin serbest bölgeler dahil Türkiye Güm-

rük Bölgesinden çıkışı ile ihracatını,”

“i) Giriş: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük

Bölgesine girişi, ithalatı ve transit işlemine tâbi tutulmasını,”
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“k) İnspektör: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin serbest bölgeler dahil Türkiye

Gümrük Bölgesine giriş, çıkış ve Türkiye Gümrük Bölgesinden transit geçişi esnasında bitki

sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere Bakanlık

tarafından eğitilmiş ve resmî kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisini,”

“ü) Transit: Serbest dolaşımda bulunmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Tür-

kiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye geçişini,”

“çç) Engelleme;

1) Zararlı organizmayı: Girişi yapılmak istenen bir sevkiyatın gözle muayene ya da test

edilmesi sırasında zararlı organizma tespitini,

2) Sevkiyatı: Girişi yapılmak istenen bir sevkiyatın bitki sağlığı mevzuatına uygunsuz-

luğu nedeniyle reddedilmesi veya girişin kontrollü bir şekilde sağlanmasını,

dd) Giriş noktası: Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin serbest bölgeler dahil Türkiye

Gümrük Bölgesine ilk kez getirildiği yer olup; hava yoluyla gelişte hava limanı, deniz yoluyla

gelişte deniz limanı ve kara yoluyla gelişte karasal sınırın geçildiği yerde o alandan sorumlu

gümrük müdürlüğünün yerini,”

“ff) Kabuğu soyulmuş odun: Kabuğun ayrılmasıyla sonuçlanan işleme tabi tutulmuş

odunu (kabuğu soyulmuş odun, tamamen kabuksuz odun olmak zorunda değildir),

gg) Kabuksuz odun: Yıllık büyüme halkaları arasındaki kabuk kovukları ve budak et-

rafında içe doğru büyüyen kabuklar hariç kabuklarının tamamı çıkarılmış odunu,

ğğ) Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyetinin karasularını, iç suları ve hava

sahasını da kapsayan Türkiye Cumhuriyeti topraklarını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük

bölgesine girişi ve transit rejimine tabi tutulması ile serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük

bölgesinden çıkışı resmî kontrole tabidir.

(2) İnspektör tarafından, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrolleri, belge,

beyan ve bitki sağlığı kontrolü olarak, yerinde muayene, numune alarak laboratuvarda mua-

yene, numune alarak laboratuvarda detaylı muayene için analiz yapma veya yaptırma şeklinde

yapılır.

(3) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bitki sağlığı konusundaki laboratuvar ana-

lizleri; Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdür-

lükleri, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ile Bakanlığa bağlı Bakanlıkça yetkilen-

dirilmiş diğer Araştırma Enstitüsü/İstasyonu Müdürlüklerinde yapılır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye girişinde sevkiyattan

sorumlu gerçek veya tüzel kişiler ya da kanuni temsilcileri, örneği Genel Müdürlükçe belirlenen

Giriş Başvuru Formu ile müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde ihracatçı ülke

resmî bitki koruma servisi tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İh-

racat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı, gümrüğe beyan edilen uluslararası taşıma

belgelerinin biri ile ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur. İthalatçılar ve bunların kanuni tem-

silcileri ithalat öncesi aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekir:

a) İthalatçılar ya da bunların kanuni temsilcileri elektronik bilgi sisteminde kayıt altına

alınarak bir sicil numarası verilir.

b) İthalatçılar ya da kanuni temsilcileri yakın bir zamanda gelecek bitki, bitkisel ürün

ve diğer maddelerin ithalini, önceden ilgili müdürlüklere bildireceklerdir. Bu bildirim deniz

yoluyla nakliyatta sevkiyatın gelişinden en az 24 saat önce; hava yoluyla nakliyatta sevkiyatın

gelişinden en az 4 saat önce; kara yoluyla nakliyatta ise sevkiyatın gelişinden en az 12 saat

önce verilir. Bu bildirim ek-10’da yer alan sevkiyat bildirimi formuna uygun olarak sicil numarası

eşliğinde, giriş noktasındaki müdürlüğe yapılır.

(2) Giriş kontrolü; sevkiyat veya partinin belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı

kontrolü olarak üç aşamada yapılır:

a) Belge kontrolü; sevkiyat veya partiye ait müracaat dilekçesi ekinde bulunması gere-

ken belgelerin, tam ve usulüne uygun olması ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi yasak bitki, bit-

kisel ürün ve yetiştirme ortamlarının bulunmaması, ek-4’de belirlenen özel şartların Bitki Sağlık

Sertifikasında belirtilmesinin kontrolüdür.

b) Beyan kontrolü; müracaat dilekçesi ekinde ibraz edilen belgelerin girişi yapılmak

istenen ürün ile uyumlu olup olmadığının kontrolüdür.

c) Bitki sağlığı kontrolü; belge ve beyan kontrollerinin tamamlanmasından sonra girişi

yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, ambalajlarının ve gerektiğinde nakil

araçlarının ek-1 ile ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalardan arî olup olmadığı

ve ek-4’te yer alan özel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ve ek-3’te belirtilen ülkeye girişi

yasak bitki, bitkisel ürün ve yetiştirme ortamlarının olup olmadığının kontrolüdür.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren bitki ve bitkisel ürünlerin haricindeki eşyaların ta-

şınmasında kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin resmî kontrolleri, risk esasına göre uygun

sıklıkta azaltılmış kontrol şeklinde gümrük müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapılır.
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(4) İnspektör, girişi yapılacak bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin resmî kont-

rolü sırasında bulduğu zararlı organizmanın ek-1 ve ek-2’deki listelerde yer alan karantinaya

tabi zararlı organizmalardan olup olmadığını laboratuvar testi ile teyit ettirir.

(5) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri içerdiği beyan edilmemiş sevkiyatlarda; bitki,

bitkisel ürün ve diğer maddelerin varlığından kuşkulanmak için makul nedenler olduğu du-

rumlarda, bu Yönetmeliğin şartlarının karşılanmasını sağlamak için, bu sevkiyatlar üzerinde

de resmi kontroller yapılır.

(6) Ek-5’te listelenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlığı

kontrolünün giriş noktasında yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda belge kontrolü giriş

noktasında yapılarak, ülke içinde başka bir yetkili kontrol yerine sevkine izin verilebilir. Bu

gibi durumlarda;

a) İlk giriş noktasındaki inspektörler tarafından, ek-11’de yer alan örneğe uygun ‘Bitki

Sağlığı Dolaşım Belgesi’ bir asıl bir suret olarak doldurulur, onaylanır ve belgenin aslı söz

konusu sevkiyata eşlik eder. Bu belge okunaklı bir şekilde büyük harflerle el yazısıyla ya da

elektronik ortamda doldurulur. Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi varış noktasındaki ilgili müdürlük

tarafından istenir.

b) Resmi Kontroller gümrüklü sahalarda, gümrük gözetimindeki geçici depolama yer-

lerinde, izolasyonu sağlanmış olması kaydıyla yedd-i emin sahalarında yapılır.

c) Nakliye sırasında zararlı organizmanın bulaşma ve yayılma riski oluşmaması için

bitki sağlığı dolaşım belgesindeki nakliyeye ilişkin 4 üncü madde hükmü Müdürlük deneti-

minde ithalatçısı/temsilcisi veya taşıyıcısı tarafından doldurulur ve imzalanır.

ç) Varış yerindeki kontrolden sorumlu müdürlük, resmi kontrolleri gerçekleştirmek

amacıyla Bakanlıkça talimatla belirlenen asgari koşulların yerine getirilmesini ve yeterli tesis,

araç ve ekipmanın bulunması ve/veya bulundurulmasını sağlar.

d) Giriş noktasında kontrolü yapılamayan sevkiyatlar için kullanılan nakil araçları ya

da sevkiyatların ambalajlarının, ürünlerin uygun muayene yerlerine (antrepolar, yedd-i emin

alanları ve benzeri) geldiklerinde taşınması süresince istila ya da enfeksiyona neden olmayacak

ve içerikleri değişmeden kalacak bir şekilde kapatılmış ve mühürlenmiş olması gerekir. Yal-

nızca gerekçeli hallerde ilgili müdürlük, söz konusu ürünlerin muayenenin yapılacağı onay-

lanmış yere nakliyeleri sırasında, istila ya da enfeksiyona sebep olmaması şartıyla, kapatılma-

mış ya da mühürlenmemiş sevkiyatlara izin verebilir.

e) (b) bendinde belirtilen geçici depolama ve yedd-i emin alanlarının; Gümrük Müdür-

lüğünün denetiminde olması, çevresi ile fiziki bağlantısının kesilmiş ve dış ortamdan izole

edilmiş olması, dışarıdan zararlı organizma bulaşmasını engelleyecek şekilde önlem alınmış
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olması ve bu alanlara giriş ve çıkışların kontrol altında olması gerekir. Firma tarafından verilen

başvuru dilekçesine istinaden ilgili Müdürlük tarafından geçici depolama ve yedd-i emin alan-

larının uygunluğu kontrol edilir. Uygun olmayan geçici depolama ve yedd-i emin yerlerinin

neden uygun olmadığı ve alınması gereken ilave tedbirler, Müdürlük tarafından ithalatçıya ve

ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.

f) Giriş noktası ve varış noktasındaki Müdürlük ile Gümrük Müdürlükleri arasındaki

ithalat yapılması planlanan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ambalaj ve bunların nakli-

yesine ilişkin bilgi alışverişinin, Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesinin yazılı ya da elektronik ortam

kullanılarak etkin bir şekilde yapılması sağlanır.

g) Sevkiyatın ithalatçısı varış yerindeki ilgili Müdürlüğe söz konusu ürünlerin girişini

7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak önceden bildirmelidir.

İthalatçı, yaptığı bildirimde herhangi bir değişiklik olması durumunda varış yerindeki

ilgili Müdürlüğü bilgilendirmelidir.

ğ) Ülkemize Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) kapsamında bitki ve bitkisel

ürünlerin ithalatının yapılacağı ülkelerden ilk ithalatta veya bitki sağlığı şartlarının değişmesi

durumunda, uluslararası bitki sağlığı standartlarına uygun zararlı risk analizi istenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Serbest dolaşımda bulunmayan bitki, bitkisel ürün ve diğer madde-

lerin Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye geçişi

transit işlemine tabidir.

(2) Transit kontrolü talep edilen bitki ve bitkisel ürün için örneği Genel Müdürlükçe

belirlenen transit formu ile Müdürlüğe müracaat edilir.

(3) Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler, zararlı organizmaların ülkemiz topraklarına

bulaşmasına ve yayılmasına izin vermeyecek şekilde kapalı ve mühürlü taşıma araçları ile ins-

pektör tarafından belge, gerektiğinde beyan ve bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak, bitki sağ-

lığı açısından risk taşımaması halinde transit geçişine izin verilir.

(4) Ek-3’te listelenen girişi yasak bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler gümrük statüleri

değişmeden muhafazalı frigorifik ve kapalı konteynır taşıma araçları ile transit edilirler. Bunlar

hiçbir şekilde indirme, boşaltma ve aktarma işlemine tabi tutulamazlar.

(5) İthal edilmemiş ancak zararlı istilası veya bulaşmasına maruz kalmaksızın Türkiye

Gümrük Bölgesinden transit geçiş halinde olan bitki ve bitkisel ürünler için Bitki Sağlık Ser-

tifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Ancak ithali

gerçekleştirilmemiş, transit rejimi kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin, parçalara ayrılması,
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başka bir sevkiyat ile birleştirilmesi, taşıma aracında veya ambalajında bir değişiklik olması

durumunda, ihracatçı ülkenin Bitki Sağlık Sertifikası alınarak gerekli kontroller yapılır, uygun

olduğu takdirde Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir ve buna ihra-

catçı ülke Bitki Sağlık Sertifikasının tasdikli bir sureti eklenir. Eğer sevkiyat zararlı organizma

istilası veya bulaşmasına maruz kalmışsa, ithalatçı ülkenin şartlarının karşılanması halinde

menşei ülke belirtilerek Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenir ve ürünün transit geçişinin devamı

sağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Serbest bölge

MADDE 9 – (1) Serbest bölgelere yurtdışından getirilen ve serbest bölgelerden yurt-

dışına gönderilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmi kontrolleri bu Yönetmelik hü-

kümlerine göre yapılır.

(2) Serbest bölgelere yurtdışından getirilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin giriş

kontrolü serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesine giriş noktasında yapılır.

(3) Yurtdışından getirilen ve bitki sağlığı kontrolü yapılarak serbest bölgeye girişi ya-

pılan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde bitki

sağlığı kontrolü yapılmaz.

(4) Türkiye Gümrük Bölgesinden serbest bölgelere veya bir serbest bölgeden diğer bir

serbest bölgeye girişte bitki sağlığı kontrolü yapılmaz.

(5) Türkiye Gümrük Bölgesinden veya bir serbest bölgeden bitki sağlığı kontrolü ya-

pılmaksızın diğer bir serbest bölgeye girişi yapılan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin tek-

rar Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde bitki sağlığı kontrolü yapılmaz.

(6) Bitki sağlığı kontrolü yapılarak bir serbest bölgeye girişi yapılan bitki, bitkisel ürün

ve diğer maddelerin işlendikten sonra Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ek-5’de lis-

telenen bitki, bitkisel ürün ve diğer madde halini alması durumunda oluşan yeni bitki, bitkisel

ürün ve diğer maddenin Türkiye Gümrük Bölgesi veya diğer bir serbest bölgeye girişinde bitki

sağlığı kontrolü yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer madde-

lerin tabi olduğu özel şartlar ek-4’te belirlenmiştir. Bu şartları taşımayan bitki, bitkisel ürün ve

diğer maddelerin serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilmez.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer

maddelerin; ek-1 ve ek-2’de listelenen karantinaya tabi zararlı organizmalarla bulaşık bulun-

ması, ek-3’te yer alması, ek-4’te belirlenen özel şartları taşımaması ya da belgelerinin eksik

olması veya uygun olmaması ve eksik belgenin temin edilememesi veya belgelerdeki eksikliğin

giderilememesi durumunda sevkiyat engellenir. Ürün sahibi ve ilgili gümrük müdürlüğü yazı

ile bilgilendirilir. Bu ürünler; gümrük mevzuatına uygun olarak on gün içinde ihracatçı ülkeye

iade edilir veya imha edilir. İmha işlemi giderleri ürün sahibinden karşılanmak üzere inspektör

ve gümrük teşkilatından bir memur ile ürün sahibi veya temsilcisinin önünde yapılır. Ancak;

ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin bitki sağlığı yö-

nünden tehlikeli ve zararlı olduğunun tespiti halinde, yükümlüsü tarafından derhal yurtdışı edi-

lir. Bu nitelikteki eşya serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde imha edilemeyeceği

gibi gümrük idarelerine de terk edilemez.

(2) Ülkeye girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürünler ile diğer maddelerin ek-1 ve

ek-2’de yer alan karantinaya tabi zararlı organizmalar dışında, Ülkemizde varlığı bilinen ve

mücadeleye tabi herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması durumunda zararlı orga-

nizma engellenir. Fümigasyon veya dezenfeksiyon işlemi ile zararlı organizmadan arındırılması

mümkün ise giderleri ilgilisi tarafından karşılanmak üzere fümigasyon veya dezenfeksiyon iş-

lemi yapılır. İşlem sonrası yapılan resmî kontrolde zararlı organizmalardan arî bulunması ha-

linde ülkeye girişine izin verilir.

(3) Ülkeye girişine izin verilmeyen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelere ait Bitki Sağ-

lık Sertifikasının ön yüzüne kırmızı mürekkepli yazı ile “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresi ya-

zılarak iptal edilir ve ilgilisine iade edilir. Ancak birden fazla parti ürünü temsil eden Bitki Sağ-

lık Sertifikasında partinin bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilecek ise Bitki Sağlık Serti-

fikasının aslı alınarak ilgilisine, “Türkiye’ye girişi yasaktır” ibaresini içeren tasdikli bir sureti

verilir.

(4) Aşağıda belirtilen nedenlerle engellenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerle

ilgili olarak inspektör tarafından iki işgünü içinde ek-9’da yer alan Bildirim Formu İngilizce

olarak düzenlenir ve mühürlenir, elektronik ortamda ve postayla Genel Müdürlüğe gönderilir.

Genel Müdürlük tarafından ilgili ülkeye engellemeye ilişkin bildirimde bulunulur ve giriş ka-

pılarına bilgi verilir. Bildirim formlarında “TR İl Trafik Kodu-Yılı-Bildirim Sıra No” şeklinde

referans numarası oluşturulur:

a) Herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması,

4 Mayıs 2015 – Sayı : 29345                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



b) Ek-1 ve ek-2 listelerinde bulunan karantinaya tabi zararlı organizmalar ile bulaşık

bulunması,

c) Ürüne ait belgelerde aşağıda belirtilen eksiklik ve uyumsuzlukların bulunması,

1) Bitki Sağlık Sertifikasının bulunmaması,

2) Bitki Sağlık Sertifikası üzerindeki onaylanmamış değişiklikler ve silinmeler,

3) Sahte Bitki Sağlık Sertifikaları,

4) Bitki Sağlık Sertifikasındaki eksik bilgiler.

ç) Girişi yasaklanmış ürünlerin bulunması,

d) Sevkiyatın içinde kısmen yasaklanmış bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin bu-

lunması,

e) Usulüne uygun yapılmayan fümigasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin tespiti.

(5) Girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ek-1 ve ek-2’de yer

almayan ve ülkemizde varlığı bilinmeyen herhangi bir zararlı organizma ile bulaşık bulunması

halinde girişine izin verilmez ve zararlı risk analizi yapılır. Zararlı risk analizi sonuçlandırılın-

caya kadar karantina tedbirleri alınır ve riskli bulunması durumunda girişine izin verilmez.

(6) Hudut kapılarında, beyan edilmeksizin yolcu beraberinde taşınan üretim materya-

linin tespiti halinde, miktarına bakılmaksızın ürünlere el konularak gerekli karantina tedbirleri

uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“Posta veya kargo ile ürün girişi”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri dönen bitki, bitkisel ürün ve diğer mad-

deler için örneği Genel Müdürlükçe belirlenen giriş başvuru formu ile Müdürlüğe müracaat

edilir. Giriş başvuru formu ekinde; ürüne ait Ülkemiz Bitki Sağlık Sertifikasının aslı veya Bitki

Sağlık Sertifikasını düzenleyen Müdürlükçe verilen onaylı sureti, gümrük çıkış beyannamesi

ve ürüne ait faturanın fotokopisi bulunur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci, altıncı, yedinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bitki Sağlık Sertifikası veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası

sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir. Ancak kontrol tarihi ve düzenlenme
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tarihi ayrı ayrı belirtilen Sertifikalarda; ürünün kontrol tarihi ile ürünün sevk tarihi arasındaki

süre en fazla on dört gündür. Sevk tarihinden sonra düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikalarında

ürünün kontrol tarihi belirtilir.

(6) Bitki Sağlık Sertifikasının veya Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifika-

sının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin ülkemize girişine izin verilmez. ISPM-12’ye

göre düzenlenmiş ve Bakanlıkça uygun görülen ülkelerin elektronik Bitki Sağlık Sertifikaları

ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikaları da geçerli kabul edilir.

(7) Girişi yapılmak istenen bitki ve bitkisel ürün, ihracatı yapan ülkede üretilmemiş ve

üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitki ve bitkisel ürün

ise, ürün beraberinde Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı ile menşei

ülke tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti de bulunur.

Üretim alanı veya yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmayan bitki ve bitkisel

ürünler için, ihracatçı ülke tarafından menşei ülke belirtilerek Bitki Sağlık Sertifikası düzenle-

nebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Serbest bölgelere eşya beraberinde gelen ve/veya gelerek biriken ISPM-15’e göre

işaretlenmiş ahşap ambalaj malzemelerinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde Bitki Sağlık

Sertifikası aranmaz.

(5) Gümrüğe terk edilen ve mülkiyeti kamuya geçirilen bitki, bitkisel ürün ve diğer

maddelerin girişinde Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-4, ek-5, ek-10 ve ek-11

ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“EXPO 2016 Antalya fuarına ilişkin hüküm

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) EXPO 2016 Antalya fuarına katılımcı ülkelerin sergilemek

amacıyla getirecekleri bu Yönetmeliğin ek-3 listesinde yer alan Palmiye türlerinin geçici de-

polama ve yedd-i emin alanında resmi kontrol amacıyla altı ay süre ile takibi yapıldıktan sonra

temiz bulunanların yurda girişine izin verilebilir.”

MADDE 15 – Bu Yönetmeliğin;

a) 12 nci maddesi ile değiştirilen ek-4’ün 40’ıncı maddesi hariç diğer maddeleri ve ek-5’i

1/1/2016 tarihinde,

b) diğer hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Progra-

mında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü prog-

ramlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek ve yabancı dil becerilerini Üni-

versitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için Hazırlık Okulu tarafından yürütülen

İngilizce hazırlık programının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 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 Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde İngilizce hazırlık progra-

mını yürüten birimi, 

c) Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu: İpek Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetim Kurulunu,

ç) Hazırlık Programı: Hazırlık Okulunda uygulanan İngilizce Hazırlık Programını,

d) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük-

seköğretimi,

e) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

f) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: İpek Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

g) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İpek Üniversitesini,

ı) Yeterlik Sınavı: Hazırlık Okulu tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavını 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı; Üniversiteye kabul edi-

len öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçmek; dil ve akademik becerilerini okuduğunu ve duy-

duğunu anlayıp kavrayabilecek, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilecek ve kabul

edildikleri programlardaki İngilizce yürütülen dersleri izleyecek düzeye getirmektir.
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Hazırlık programına giriş

MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir lisans programına kabul edilen ve İngilizce yeterlik

sınavında başarısız olan öğrenciler ile bu sınava katılmayan veya eşdeğerliği Senato tarafından

belirlenen sınavlara ait herhangi bir sonuç belgesi ibraz edemeyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık

Programına alınırlar.

(2) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları, Hazırlık Okulu ile İpek

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Öğrenim süresi ve derslere devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programının normal süresi, hazırlık programı zorunlu

olan lisans öğrencileri için bir akademik yıldır. Başarısız olmaları halinde en çok bir akademik

yıl daha süre tanınır. Hazırlık programında geçen süre lisans veya lisansüstü eğitim-öğretim

süresinden sayılmaz.

(2) Hazırlık programında öğrenciler; Hazırlık Okulunun belirlediği kurallara uygun ola-

rak derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara devam etmek; bulunduğu düzey içinde

her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yüküm-

lüdür. Söz konusu öğrenciler; bulundukları düzeyde ders ve uygulamaların toplam saatinin en

az %90’ına katılmak zorundadır. Öğrencilerin derse devam durumları, ilgili öğretim elemanı

tarafından izlenir.

(3) Sağlık sorunları, disiplin cezasıyla uzaklaştırma veya diğer zorunlu gerekçeler dâhil,

belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle %10 devamsızlık sınırını aştığı tespit

edilen öğrenciler, ders içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir ve o düzeyde başarısız

sayılır. Söz konusu öğrenciler, düzey bitirme sınavına alınmaz ve devamsız olduğu düzey prog-

ramını tekrar ederler.

(4) Rektörlükçe sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere görevlendirilen

öğrenciler, izinli oldukları sürede katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(5) Öğrenciler; sağlık sorunları nedeni ile Üniversitenin sağlık merkezinden veya zo-

runlu ya da acil durumlarda diğer sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık raporlarını, rapor sü-

resinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Üniversite sağlık merkezinin de bilgisi dâhilinde

Hazırlık Okuluna göndermek zorundadır.

(6) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle

rapor sunan öğrenciler, raporlu olduğu süre içinde giremediği derslerin gereklerini Hazırlık

Okulu tarafından uygun görülen sürede tamamlamak zorundadır.

(7) Gerekli hallerde Hazırlık Okulunun teklifi ve Rektörün onayı ile Cumartesi ve Pazar

günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Düzey belirleme sınavı ve yeterlik sınavı

MADDE 8 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin düzeyi

ve yeterliği Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen Düzey Belirleme Sınavı ve İngilizce Yeterlik

Sınavı ile iki aşamalı olarak belirlenir.
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(2) Akademik yılın başında yapılan Düzey Belirleme Sınavında barajı geçen öğrenciler,

İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Düzey Belirleme Sınavında barajı geçeme-

yen öğrenciler, bu sınavın sonucuna göre hazırlık programında öğrenim görecekleri düzeye

yerleştirilirler. Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre düzeylere yerleştirme notları ve İngi-

lizce yeterlik sınavına girebilmek için gerekli baraj notu, Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu ta-

rafından belirlenir.

(3) Düzey Belirleme Sınavı sonucunun değerlendirilmesi Hazırlık Okulu bünyesinde

oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Düzey Belirleme Sınavında barajı geçemeyen veya

sınav sonuçları şüpheli görülen öğrenciler, düzeylerinin daha iyi belirlenebilmesi amacıyla ye-

niden Düzey Belirleme Sınavına alınabilir.

(4) Yeterlik sınavında başarı puanı %65’tir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul

edilen öğrenciler için yeterlik sınavında başarı puanı %75’tir. Yeterlik sınavında başarılı olan

öğrenciler, kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar. 

(5) Yeterlik sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı

sonunda olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde ek kontenjanla veya yatay geçişle

üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de yeterlik sınavı yapılabilir. Söz konusu yeterlik sı-

navlarını alabilmek için gereken koşullar Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(6) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Yeterlik sınavı

sonucunun değerlendirilmesi Hazırlık Okulu bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından ya-

pılır.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, kendilerine tanınan en fazla iki akade-

mik yıllık öğrenim süresi içinde daha sonraki yeterlik sınavlarına veya Senato tarafından İngi-

lizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınava girebilir ve söz konusu sınavlarda yeterli

başarı sağlamaları durumunda, kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar. Yeterlik sınavında

başarısız olan hazırlık programı öğrencilerinin, izleyen yarıyılda hazırlık programına devam

koşulları Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(8) Hazırlık Programına devam eden burslu öğrenciler, kendilerine tanınan en fazla iki

akademik yıllık öğrenim süresi sonunda yeterlik sınavını geçemedikleri takdirde, bursları ke-

silir. Senato tarafından İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınav sonucu belgesi

getiren söz konusu öğrenciler, lisans programına burslu olarak devam edebilirler. Bu durumdaki

öğrencilere İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygula-

nır. İpek Üniversitesi tarafından düzenlenen yeterlik sınavlarına başvurmak isteyen söz konusu

öğrenciler, Senato tarafından belirlenen yeterlik sınav ücretini öderler.

(9) İngilizce Yeterlik Sınavının geçerlik süresi yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

Program düzeyleri, başarı ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Hazırlık programında öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde

başlayacakları, Düzey Belirleme Sınavı ile tespit edilir. Hazırlık programındaki öğrencilerin

yerleştirileceği düzeyler, bu düzeylerde okutulacak dersler ve bu derslerin değerlendirilme

esasları, her düzeydeki haftalık ders saati ve oluşturulacak sınıflar, derslerin başlama ve bitiş

tarihleri ile sınav takvimi, Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.
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(2) Hazırlık Programındaki en üst düzey programı başarıyla tamamlayan öğrenciler ka-

bul edildikleri bölüme başlama hakkı kazanır. Herhangi bir düzeyde başarısız olan öğrenciler,

ilgili yönerge uyarınca, bulundukları düzeyi tekrar ederler. 

(3) Öğrencilerin hazırlık programını bitirip kabul edildikleri bölüme başlayabilmeleri

için aşağıdaki şartlardan birisini yerine getirmeleri gerekmektedir:

a) Hazırlık programının en üst düzeyini başarı ile tamamlamak. 

b) Hazırlık Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmak.

c) Senato tarafından İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınavda geçerli

puanı almak. 

(4) Öğrencinin öğrenim gördüğü düzeydeki başarısı, düzey başarı puanı ile belirlenir.

Öğrencinin bulunduğu düzeyde başarılı sayılabilmesi için, düzey başarı puanının 100 tam puan

üzerinden en az 60 puan olması gerekir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul edilen

öğrenciler için düzey başarı puanı %70’tir. Düzey başarı puanını oluşturan bir düzey içindeki

ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, düzey bitirme sınavları, proje çalışmaları, ödev ve benzeri uy-

gulamaların toplam puan içindeki ağırlıkları, Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından be-

lirlenir.

(5) Her düzeyin sonunda yapılan düzey bitirme sınavına girebilmek için o düzeydeki

derslerin en az %90’ına devam edilmesi zorunludur.

(6) Sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrenciler girmedikleri sınavdan başa-

rısız sayılır. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle veya beklenmedik hallerde, bulunduğu

düzeydeki ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tara-

fından değerlendirilir. Bir öğrencinin ara sınava dair mazeret sınavına girebilmesi için maze-

retinin Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeret sınavları

için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. 

(7) Güz veya bahar yarıyılı başında başlayan hazırlık programının en üst düzeyi, o ya-

rıyılın tamamını kapsayabilir.

(8) Hazırlık programında uygulanan her türlü sınavın uygulanış biçimi, tarihi ve sınavda

görev alacak öğretim elemanları Hazırlık Okulu tarafından belirlenir.

(9) Hazırlık programında başarılı olan öğrencilerin not döküm belgesine (transkripte)

sayısal başarı notu işlenmez. Başarılı öğrenciler için S (Satisfactory) harf notu olarak işlenir.

Eşdeğerliği onaylanmış yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olan hazırlık programı öğren-

cilerinin yeterlik sınavından muaf olduğu not döküm belgesine E (Exempt) harf notu olarak

işlenir ve not ortalamasında dikkate alınmaz.

(10) Öğrenci bir sınava girdiği halde, o sınav için gerekli koşulları taşımadığı daha son-

radan anlaşılırsa, almış olduğu not ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır. Ayrıca, bu öğrenci

hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Sınavının değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığını düşünen öğ-

renciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde bir dilekçe ile Hazırlık Okuluna

başvurarak, sınavının yeniden incelenmesini isteyebilir. Konu, Hazırlık Okulu tarafından ku-

rulan komisyonda incelenir ve sonuçlandırılır. Bu sürenin bitiminden sonra itiraz talebi işleme

alınmaz.

Muafiyet

MADDE 11 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Senato tarafından yeterlik sınavına

eşdeğer kabul edilen uluslararası nitelikteki bir sınavdan geçerli puanı elde edenler veya en az

son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam

ettiği ve İngilizce eğitim yapan ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu ku-

rumlarda tamamlayanlar, İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilir ve yerleştirildikleri

lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(2) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgelerinin ve yurtdı-

şında devam edilen ortaöğrenimi kanıtlayan belgelerin yeterlik sınav tarihinden en geç bir hafta

önce Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi ve eşdeğerliğinin ve geçerliliğinin Hazırlık

Okulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir. Uluslararası nitelikteki bu bel-

geleri muafiyet için yeterli görülmeyen öğrenciler ile Türkiye’deki ya da yabancı ülkelerdeki

başka yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı okuduktan sonra veya yatay ya da dikey geçiş

yoluyla Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin durumları Hazırlık Okulu Yönetim Kurulu ta-

rafından karara bağlanır.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın son iki yılda yapılmış

olması, sınav sonuç belgesinin aslının sunulması ve Senato tarafından belirlenen diğer şartları

taşıması gerekmektedir. Hazırlık Okulu, sınav sonuçları hakkında araştırma yapma ve şüpheli

bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

(4) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birine ait geçerli sınav sonucu

getiren öğrenciler, izleyen akademik yarıyıl başında lisans programına başlayabilirler. 

İzin ve izin süreleri

MADDE 12 – (1) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, herhangi bir nedenle

bir veya iki yarıyıl için izin talebinde bulunabilirler. Bu konuyla ilgili başvurular, Öğrenci İşleri

Müdürlüğüne iletilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) İzinli öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için Senato tarafından belirlenen eğitim

ücreti alınır.

(3) İzinli kabul edilen öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde akademik takvimde yer

alan sınavlara katılamazlar, sınavlara girmeleri halinde aldıkları not geçersiz sayılır.

(4) İzinli öğrenciler izin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam ederler.

(5) Sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle izin alan öğrencilerin, öğrenimlerine devam

edebileceklerini sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Söz konusu iş ve işlemler, ilgili

Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Duyuru ve ilanlar

MADDE 14 – (1) Hazırlık Okulunda; dersliklerde ve sınavlarda öğrencilere yönelik

yazılı akademik duyuru ve ilanlar İngilizce yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 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 ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpek

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İpek Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İpek Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline da-

yalı yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Azami süre: Yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları

için altı yılı (on iki yarıyılı), lisans sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarı-
yılı),

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü: İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
e) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

f) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/anasanat dalının tam
zamanlı bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve
müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GMAT: Uluslararası bir sınav olan “Graduate Management Admission Test” sınavını,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) GRE: Uluslararası bir sınav olan “Graduate Record Examinations” sınavını,
j) Hazırlık Okulu: İpek Üniversitesi Hazırlık Okulunu,
k) IELTS: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan, “International English Language

Testing System” sınavını,
l) IPEX: İpek Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
m) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değerini,
n) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitimi programlarını,
o) Müdür: İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,
ö) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
p) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
r) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,
s) Rektörlük: İpek Üniversitesi Rektörlüğünü,
ş) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,
t) Tam Bursluluk: Yüksek lisans eğitimi için ikibuçuk yıl, doktora eğitimi için beş yıl

süreyle yüzde 100 eğitim ücreti muafiyetini ve aylık cep harçlığını,
u) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,
ü) TOEFL: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan “Test of English as a Foreign Lan-

guage” sınavını,
v) Üniversite: İpek Üniversitesini,
y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,
z) Yurtiçi ortak yüksek lisans programı: Yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumu ile or-

taklaşa yürütülen bir yüksek lisans programını,
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aa) Yurtdışı ortak yüksek lisans programı: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile
ortaklaşa yürütülen bir yüksek lisans programını,

bb) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
cc) Yükseköğretim Kurumu: 4 yıllık üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, lisans öğrenimini

tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin
son yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmeleri için;
a) Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları,
b) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olmaları ya da bu

Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce sınavından muaf sayılmaları,
c) İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik de-

ğerlendirmesinde başarılı olmaları,
ç) Tezli lisansüstü programlarında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sı-

navından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen
ALES taban puanından az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dallarının tespit etmiş olduğu
ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen
GMAT veya GRE sonucunu elde etmiş olmaları gerekir. Ancak Sanat ve Tasarım Fakültesi,
Sinema Sanatları Fakültesi ve Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma ko-
şulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda asgari şartlar, anabilim/anasanat
dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

d) Yüksek lisans programını İpek Üniversitesinde tamamlayan öğrenciler, anabilim/
anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü müdürünün onayı ile doğrudan aynı anabilim veya
anasanat dalında doktora programlarına kabul edilebilirler. Yüksek lisans programını İpek Üni-
versitesinde tamamladıktan en fazla bir yıl sonra doktora programına devam etmek isteyen öğ-
rencilerin dosyalarında bulunan ve doktora programına başvuru sırasında geçerli olan belgeler
tekrar istenmez.

(3) Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşları, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ALES yerine GRE, GMAT ya da Enstitü Yönetim
Kurulunun onaylayacağı bir başka yazılı sınav notu ile de başvurabilir.

Doktora programına başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Doktora programlarına başvuracak adayların;
a) Tezli yüksek lisans derecesini almış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları,
b) Koşullu ön kabul için, yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,
c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuru kabul etmek isteyen anabilim/ana-

sanat dalları tarafından belirlenen şartları taşımaları,
ç) YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası

bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmaları
gerekir.
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(2) Adayların doktora programına kabul edilmeleri için;
a) Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden başarılı olmaları ya

da bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları,
b) İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik de-

ğerlendirmesinde başarılı olmaları,
c) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın

puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olma-
mak koşuluyla ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına
karşılık gösterilen GMAT veya GRE sonucunu elde etmiş olmaları,

gerekir.
ALES ve uluslararası sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde GMAT ve

GRE puanlarının geçerlilik süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim/anasanat dal-
ları tarafından belirlenir.

(2) Adayların lisansüstü eğitime kabulü için Üniversiteye başvurduğu tarihte ALES ge-
çerlilik süresi olan üç yılın dolmamış olması gerekir.

(3) Yüksek lisans mezunu olup, mezuniyet tarihinden en fazla bir yıl sonra Enstitüye
doktora eğitimi için başvuranlardan yeniden ALES sınavına girme şartı aranmaz.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka üniversiteye bağlı enstitülerin birinden İpek Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsüne yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin Enstitüye kabul edilebilmesi
için;

a) İlk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin
her birinden 4,00 tam puan üzerinden en az 3,00 puan ya da 100 tam puan üzerinden en az 76
puan alarak başarılı olmuş ve lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş
olması,

b) Başvuru sırasında bir lisansüstü programa kayıtlı olması,
c) Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması
gerekir.
(2) Enstitüye yatay geçiş başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi

ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
(3) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin daha önceki programlarda aldığı en fazla 4

ders kabul edildiği lisansüstü programdaki dersler yerine sayılabilir.
(4) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin daha önceki lisansüstü programlarda geçir-

dikleri süreler, yeni programlarına sayılır.
(5) Doktora programlarına Üniversite dışından yatay geçiş yapan öğrencilerin yeterlik

sınavına İpek Üniversitesinde girmeleri şarttır. Üniversite içinden yatay geçiş yapan öğrenci-
lerin yeterlik sınavına girip girmeyeceğine anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ile Enstitü
Yönetim Kurulu karar verir.

(6) İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün anabilim/anasanat dalları arasındaki
yatay geçişler için de aynı şartlar aranır. Sadece ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay
geçiş için başvurabilir.

(7) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve başarılı ol-
duğu derslerden daha önce alınan notlar bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tablo esas alı-
narak belirlenir ve not döküm belgesinde gösterilir.
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Özel ve misafir öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmuş veya

başka bir üniversitenin enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar veya bu öğrenimini
tamamlamış olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders so-
rumlusu ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kuru-
lunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Başka bir üniversitenin enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar, ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile misafir
öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(3) Özel ve misafir öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi tüm koşullara uymak zorun-
dadırlar.

(4) Özel ve misafir öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve tam zamanlı öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Özel ve misafir öğrencilerin alacağı dersler anabilim/anasanat dalı başkanının öne-
risi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(6) Özel ve misafir öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; kayıtlı oldukları dersleri
ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(7) Özel ve misafir öğrencilerin ücretleri her akademik yıl sonunda Senato tarafından
belirlenir.

Öğrenci değişim programları
MADDE 10 – (1) Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı an-

laşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esas-
lar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların inti-
bakı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programı
MADDE 11 – (1) Yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası or-

tak lisansüstü programları açılabilir.
(2) Bu programlarda eğitim Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil

Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Enstitüye kayıtla ilgili esaslar
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği

kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Sahte veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan
anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz ko-
nusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin (diploma dâhil)
tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için,
yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul
edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan
doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması ve Üniversitenin
ilan ettiği diğer şartları yerine getirmesi gerekir.
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(4) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için akademik takvimde belirtilen tarihe kadar
mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.

(5) Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için Enstitünün onayı gerekir.
(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.
(7) Enstitüye kayıtlı öğrenciler akademik takvime göre kayıt yenilemek zorundadırlar.

Kayıt işleminin tamamlanması için eğitim ücretinin de ödenmiş olması gerekir.
(8) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yap-

tırmadığına bakılmadan yüksek lisans programında azami iki buçuk yıl, doktora programında
ise azami beş yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere, anabilim/anasanat dalı
başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans programında bir yarıyıl,
doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu süreler içinde mezun ola-
madıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık programları öğrencilerin kabul edildikleri akademik

programa intibaklarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Bilimsel hazırlık programlarındaki dersler ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından

belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programı en fazla bir yıldan oluşur. Bu süre, ilgili lisansüstü prog-

ramının azami eğitim süresine dâhil değildir.
(4) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü prog-

ramlara kabule ilişkin esaslara göre kabul edilirler.
(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü derslerinin bilimsel hazırlık dersle-
rine ve lisansüstü müfredat derslerine oranı Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü derslerininin notları lisansüstü prog-
ramın genel not ortalamasına katılır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrencilerin derslere devam etmeleri, bütün
derslerden en az “C” notu almaları ve programı en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamla-
maları zorunludur. Başarısız öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir

ders danışmanı atanır. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde
rehberlik yapar.

(2) Tezli yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar her öğrenci için bir tez danışmanını Enstitüye önerir, Enstitü Yönetim Ku-
rulunun kararı ile danışman atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya
bilim doktoru unvanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için

dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya bilim doktoru

unvanına sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(4) Doktora tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez çalışmasının niteliğinin bir-

den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez

danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da en az doktora derecesine

sahip olması gerekir.

Öğretim programları

MADDE 15 – (1) Lisansüstü öğretim, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora

ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

Dersler ve ders sorumluları

MADDE 16 – (1) Açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanları, anabilim/anasanat

dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Bazı dersler uzaktan eğitim kapsamında verilebilir.

(3) Derslerin sorumluları öğretim üyeleri ve öğretim görevlileridir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 17 – (1) Derslere kayıt yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvimde belir-

tilen ders ekleme-bırakma döneminde danışmanının onayıyla programında değişiklik yapabilir.

Kredi aktarma

MADDE 18 – (1) Enstitüden özel öğrenci olarak alınan lisansüstü derslerin, yüksek li-

sans için “C” ve üstü, doktora için “B” ve üstü olması koşuluyla, kredileri danışmanın görüşü,

anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla devam edil-

mekte olan programa aktarılabilir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisans için

“C” ve üstü, doktora için “B” ve üstü olması koşuluyla, kredileri danışmanın görüşü,

anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla devam edil-

mekte olan programa aktarılabilir. Bu şekilde aktarılacak kredi miktarı, programın toplam kre-

disinin dörtte birini geçemez.

(3) Bu şekilde aktarılan derslerin notları bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tablo

esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde gösterilir.

Adayların bilimsel değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili bilim/sanat alanla-

rındaki yeterlik düzeyleri, ilgili lisansüstü programını yürüten anabilim/anasanat dalı tarafından

yapılan bir sınavla değerlendirilir.

(2) Mezun olduğu alan dışındaki bir lisansüstü programına başvuran öğrenciler, ilgili

anabilim dalının teklifiyle, bir akademik yılı ve toplam yirmi bir krediyi aşmamak kaydıyla

bilimsel hazırlık programına tabi tutulabilirler.

(3) Öğrencilerin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından karara bağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 20 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), yarıyıl sonu sınav süreleri

dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından uygun

görülen hallerde lisansüstü programları üç dönemden oluşabilir.

(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında

ilan edilir.

(3) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları, mezuniyet

için gerekli koşullar, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan içerikler, Enstitü Yönetim Ku-

rulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Programların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı

olmak üzere üç türlü sınav yapılır. Öğretim elemanı, bunların yerine proje, ödev, uygulama vb.

gibi çalışmalar da yaptırabilir. Ara sınavlar ya da ara sınav yerine geçecek diğer çalışmalar ya-

rıyıl içinde yapılır. Devam koşulunu yerine getiren öğrenci, yarıyıl sonunda belirtilen gün ve

saatte final sınavına girer ya da belirlenen tarihte projesini, ödevini teslim eder. Ders sorumlusu

tarafından mazereti kabul edilen öğrenci, ara sınav yerine yarıyıl içinde mazeret sınavına alınır.

Mazeret sınavı tarihini ders sorumlusu belirler. Bazı sınavlar uzaktan eğitim sınav sistemine

göre yapılabilir.

Notlar

MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar, ödevler,

uygulamalı çalışmalar ve genel sınav ile ders ve uygulamalara devamın birlikte değerlendiril-

mesi sonucunda elde edilir. Sınavların ve uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içerisindeki

ağırlığını ders sorumlusu belirler.

(2) Ders başarı notunun belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Değerlendirmede kullanılan notların anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden karşı-

lıkları aşağıda belirtilmiştir:

Notlar Katsayı % Karşılığı

A 4,00 95-100

A - 3,70 90-94

B + 3,30 85-89

B 3,00 80-84

B - 2,70 77-79

C + 2,30 74-76

C 2,00 70-73

C - 1,70 65-69

D + 1,50 60-64

D 1,00 55-59

F 0,00 0-54
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b) Ayrıca değerlendirmede kullanılan diğer notlar ve anlamları şunlardır:
1) S (Satisfactory): Kredisiz dersten geçti. Başarılı dönem projesi, seminer dersi veya

tez dersine S notu verilir.
2) U (Unsatisfactory): Kredisiz dersten kaldı.
3) E (Exempt): Dersten muaf tutuldu.
4) T (Transfer): Ders aktarıldı.
5) I (Incomplete): Bir derse kayıt yaptırıp geçerli mazeretinden dolayı yarıyıl içi çalış-

malarını tamamlayamayan öğrencilere (I) notu verilir. I notunun, bir sonraki yarıyılın ders ek-
leme-bırakma döneminin sonuna kadar harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda,
Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu
süre en geç bir sonraki yarıyılın not teslim tarihine kadar uzatılabilir. Süresi içinde harf notuna
çevrilmeyen I notu kendiliğinden F veya U notuna dönüşür.

6) W (Withdraw): Öğrencinin dersten çekilmesi durumunda verilir.
7) N (Non-attendance): Öğrencinin devamsızlıktan dolayı dersten başarısız olması du-

rumunda verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, sınav ya da ders değerlendirmesine dahil ödev, proje vs.

uygulamaların sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde, Enstitüye yazılı baş-
vuruda bulunarak sınav belgesinin tekrar incelenmesini isteyebilir. İlgili öğretim üyesi, Enstitü
tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde, sınav belgesini
inceleyerek sonucu Enstitüye bildirir.

Not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile

aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) hesabında, ilgili
dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bö-
lünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptır-
dığı derslerin tümü (müfredattaki dersler ile danışmanın onayı ile fazladan aldığı dersler) dik-
kate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak
gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin
kayıt yaptırdığı tüm dersler not döküm belgesinde gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 25 – (1) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ders notlarını akademik takvimde

belirtilen tarihlerde verir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte internet üzerinden ilan edilir.
(3) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptır-

dıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durum-
ları not döküm belgesi üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine, Öğrenci İşleri Müdür-
lüğü tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata
MADDE 26 – (1) İlan edilen notlarında maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, not-

ların ilan edilmesinden sonra en geç üç iş günü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına
yazılı başvuruda bulunarak notunda olabilecek maddi hatanın düzeltilmesini isteyebilirler. Dersin
öğretim elemanı, dilekçenin anabilim/anasanat dalı tarafından kendisine iletilmesinden sonraki
üç iş günü içinde notları inceleyerek sonucu anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. İlan
edilen notta maddi hata olduğu saptanırsa, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile not
düzeltilerek Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilir.
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Derste başarı ve ders tekrarlama
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en az C,

doktora programında ise en az B notu almak gerekir.
(2) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak zo-

rundadır. Gerekli hallerde danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız olduğu bir dersin tekrarı ertelenebilir veya ders alın-
mışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak
veya yerine geçecek bir başka dersi tekrar R işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni
dersten alınan not genel not ortalamasında eski notunun yerine geçer, ancak eski not, not döküm
belgesinde belirtilir.

(3) Öğrenciler daha önce almış oldukları dersleri danışmanlarının onayıyla tekrarlaya-
bilirler. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.

Dersten çekilme
MADDE 28 – (1) Öğrenciler danışmanın uygun görüşü ve enstitü anabilim/anasanat

dalı başkanlığının onayı ile kayıtlı oldukları bir dersten çekilebilirler.
(2) Öğrenciler bir dönemde en çok bir, öğrenim süresi boyunca en fazla dört dersten

çekilebilirler.
(3) Öğrenciler çekildikleri zorunlu bir dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar alırlar; seçmeli

bir ders ise ya aynı dersi ya da danışmanın uygun göreceği bir başka dersi alabilirler.
Devam zorunluluğu
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin, sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları, belge-

lenmiş mazeretleri ve disiplin cezası ile uzaklaştırma hariç derslere devam etmeleri zorunludur.
Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğ-
renci, sınavlara alınmaz ve kendisine “N” notu verilir.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle aldıkları raporlara “İpek Üniversitesi Öğrenci Sağlık
Raporları Yönergesi” hükümleri uygulanır.

İzinli ayrılma
MADDE 30 – (1) Kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere, Enstitü Yönetim Ku-

rulu tarafından en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için askerlik süresince, eğitim süresinden
sayılmadan izin verilebilir. Bu süre, zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uza-
tılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen dönemin/dönemlerin eğitim
ücretinin yarısını ödemek zorundadırlar.

(3) Belirli bir süre için yurtdışında öğrenim görmek amacıyla izin almış öğrencilerin
aldıkları derslerin nakledilmesi ve yurtdışında geçirilen sürenin öğrencilerin öğrenim süresin-
den düşülmesine ilişkin hususlar, öğrencilerin yurtdışından dönüşlerinden sonra danışmanla-
rının ve anabilim/anasanat dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) İzin almak isteyen öğrenci, mazeretini belirten bir dilekçe ve belgeleri ile birlikte
en geç izin almak istediği yarıyılın ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, başvuruyu öğrencinin da-
nışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşüyle Yönetim Kurulunda görüşülmek
üzere Enstitüye iletir. Zorunlu haller dışında, ders ekleme-bırakma döneminden sonra yapılacak
başvurular işleme konulmaz.
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(5) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam ederler.

(6) İzin sürelerinin tamamlanmasından önce Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir di-
lekçeyle Enstitüye başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 31 – (1) Bu program, kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından

oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değer-
lendirilir. Öğrenci, varsa izinli olduğu süre hariç, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her
yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Öğrenim süresi
MADDE 32 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, bilimsel hazırlık

ile varsa izinli olduğu süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıldır.

(2) Üç yıl içerisinde tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar
eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda hangi dersleri tekrarlayacakları ve tez hazırlama ile ilgili hususlar anabilim dalı
akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında
aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edi-
lecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

(4) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın azami iki buçuk yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrenci-
lere, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek li-
sans programında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir.
Bu süreler içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden (120

AKTS’den) az olmamak koşuluyla en az yedi kredili dersten, haftada bir saatlik, notu başarılı
veya başarısız (S/U) olan bir adet kredisiz seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin
22 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde T (transfer) notu
gösterilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı ta-
rafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu be-
lirleyerek Enstitüye bildiren öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt
yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir.

(4) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce Enstitüye verir. Seminer sunumu Enstitü tarafından ilan edilir ve tez danışmanı ve ilgili
programdan bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.
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(5) Seminer bitiminde, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan
öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün Enstitüye teslim edilir. Tutanakta so-
nuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki
dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezi önerisi
MADDE 34 – (1) Programdaki derslerini 4,00 üzerinden 2,75 GNO ile tamamlayarak

gerekli krediyi toplayan öğrenci bir tez önerisi hazırlamak zorundadır. Öğrenci ve danışmanının
önerisi üzerine tezin başlığı, amacı ve kapsamı belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanının
onayıyla hazırlanan tez önerisi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun olumlu kararı ile en
geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.
Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci tez savunmasına alınmadan önce düzenlediği “intihal programı raporunu”
Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz.

(4) Tez savunmasının tarihi tez danışmanının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından kararlaştırılır. Öğrenci bu tarihten en az bir ay önce tezi jüri üyelerine teslim etmek zo-
rundadır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

(6) Tez savunması, tez çalışmasının ya da güzel sanatlar ve tasarım alanında konser/re-
sital/sergi/gösterinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma-
sı/konser/resital/sergi/gösteri izleyiciye açık olarak yapılır.

(7) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sına-
vını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tez savunması hakkında kabul kararı verilen öğrenci tezli yüksek lisans programını
başarıyla bitirmiş sayılır. Öğrenciler, tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile Enstitü müdürü ta-
rafından imzalanmış iki nüshası ile tezin pdf formatında kaydedilmiş elektronik kopyasını ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen “Tez Veri Giriş Formunu” ve “Kütüphane Tez Teslim
Formunu” tezin kabul edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Enstitüye teslim ederler.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak aynı jüri önünde yeniden savunur.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden
tez hazırlayıp sunması gerekir.

(11) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, eğer programda varsa, 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 er-
dirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 36 – (1) Bu program, kredili dersler ve kredisiz dönem projesi dersinden oluşur.
Öğrenim süresi
MADDE 37 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın izinli geçen süreler dahil azami üç yıldır.

(2) Üç yıl içerisinde tezsiz yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar
eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda hangi dersleri tekrarlayacakları ve bitirme projesi ile ilgili hususlar anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
Enstitüye bildirilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında
aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edi-
lecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden (90 AKTS’den)

az olmamak koşuluyla, en az on ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi
kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi der-
sinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün ilan ettiği yazım
kurallarına uygun yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bu rapordan S notu alan öğrenci tezsiz
yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır.

(2) Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi, daha önce alınmamış
olması koşuluyla, 300 ya da 400 kodlu lisans derslerinden seçilebilir.

(3) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülme-
sinde bir danışman ilgili anabilim dalındaki öğretim elemanları arasından belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını
danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla;

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,
b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla başka lisans veya lisansüstü

programlardan almış olduğu derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak
tamamlayabilir.
(5) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin

22. Maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve not döküm belgesinde gösterilir.
(6) Müfredattaki bütün derslerin her birinden en az “C” notu, 2,0 GNO ve bitirme pro-

jesini S notu ile tamamlayan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır.
(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının kapsamı
MADDE 39 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesine sahip olan öğren-

ciler için toplam 21 krediden (180 AKTS) az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
ise en az 42 kredilik (240 AKTS) on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı bütünleştirilmiş doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim kurumu ile
yapılan protokole göre ve Yükseköğretim Kurulunun onay vermesiyle belirlenir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan ders aşamasını başa-
rıyla bitiren öğrencilere programa devam etmek istemedikleri ya da tez aşamasında başarısız
olmaları durumunda ilgili anabilim dalının yürüttüğü bir tezsiz yüksek lisans programı varsa
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Öğrenim süresi
MADDE 40 – (1) Doktora programında öğrenim süresi, kayıt olduğu program dersle-

rinin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmak-
sızın, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok altı yıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için en çok dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Yukarıda belirtilen süreler içerisinde doktora programından başarı ile mezun ola-
mayanlar, eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için tekrar kayıt
yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrarlayacakları ve tez hazırlama ile alakalı hususlar
ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından
Enstitüye bildirilir.

(4) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın azami beş yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere,
anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans
programında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu
süreler içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-
renciler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğ-
renciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezini
jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Belirtilen süreler içinde kredili derslerini ya da tez çalışmasını tamamlayamayanlar,
eğitim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-
rumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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(7) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında
aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edi-
lecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

Doktora programının ders aşamasında başarı

MADDE 41 – (1) Programlarında öngörülen dersleri, 4,00 üstünden en az 3,00 GNO
ile tamamlayan öğrenciler ders aşamasını başarıyla geçmiş sayılırlar.

(2) Ders aşamasını başarıyla geçen öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Aksi halde bu şartı sağlayana kadar B- ve daha düşük not aldıkları dersleri tekrarlarlar.

Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, tam zamanlı görev yapan ve içlerinden biri tez danış-
manı ve en az ikisi Üniversite dışından olan beş öğretim üyesinden oluşturulan Doktora Yeterlik
Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(2) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavının ne zaman yapılacağına
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

(3) Doktora yeterlik sınavı, ilgili programın öngördüğü şekilde yazılı ve sözlü olarak
iki bölüm halinde yapılır. Sınav jürisi öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek,
öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Jüri bu kararını sınavı
izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirir. Yeterlik sınavının sözlü kısımları dinle-
yicilerin katılımına açık yapılır.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyıl içinde tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin jürinin önerisiyle yeniden kredili veya kredisiz ders
alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler yeterlik sınavına yeniden girebilirler.
Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması durumunda, öğrencinin programının ders-
lerini yeniden alması zorunludur. Hangi derslerin alınacağına ilgili anabilim dalı akademik ku-
rulunun teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, takip eden akademik yarıyıl başında akademik tak-
vimde belirtilen kayıt döneminde doktora tezine kayıt yaptırır. Üst üste iki akademik yarıyılda
doktora tezine kayıt yaptırmayan öğrenci yeniden yeterlik sınavına alınır.

(6) Yeterlik sınavını geçen öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içerisinde, ilgili anabilim
dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.
Üç öğretim üyesinden oluşan komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden
ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı
da komite toplantılarına katılabilir. Sonraki aşamalarda ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayıyla Tez İzleme Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

(7) Tez İzleme 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 üye-
lerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak belirlenir.
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(8) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini, Tez İzleme Ko-

mitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini sunmayan öğrencinin tez

notu I olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün

önce komite üyelerine ulaştırır. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya red-

dine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç iş günü içinde bir tutanakla Enstitüye

bildirir.

(9) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konu-

sunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savun-

mada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci için aynı süreç tek-

rarlanır.

(10) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki yarıyıl içinde başlamayan öğ-

rencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenir.

Tez danışmanı ataması

MADDE 43 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için

üçüncü yarıyılın başına kadar Enstitüye, ilgili anabilim dalında ders veren ve en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı ataması,

Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez

danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer

yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden seçilebilir.

(2) Tez danışmanı ve öğrenci, tez konusunu belirleyip Enstitüye bildirir.

(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin veya danışmanın talebi, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Doktora tezi savunmasının tarihi tez danışmanının önerisi ve Enstitü

Yönetim Kurulunun kararıyla ilan edilir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul edilen yazım kı-

lavuzunun kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüriye sınav tarihinden en geç bir ay önce

teslim eder.

(3) Doktora tez jürisi, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan, ikisi ise Üni-

versite dışından öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Öğrenci tez savunmasına alınmadan önce düzenlediği “intihal programı raporunu”

Enstitüye teslim etmek zorundadır.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Doktora tez savunması dinleyiciye açık yapılır.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul,

ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını iz-

leyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi kabul edilen öğrenci doktora programını başarıyla tamamlamış sayılır. Öğren-
ciler doktora tez veri giriş tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile enstitü müdürü tarafından im-
zalanmış iki nüshası ile tezin pdf formatında kaydedilmiş elektronik kopyasını ve Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından istenen “Tez Veri Giriş Formunu” ve “Kütüphane Tez Teslim Formunu”
tez savunması tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim ederler.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin, doktora programının hangi aşamasından başlatılacağına
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar
verilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğren-
ciye altıncı fıkra hükmü uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Kapsam
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalarla tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalardan oluşur.

Öğrenim süresi
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programının süresi yüksek lisans derecesi ile kabul

edilenler için en fazla altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dokuz yıldır.
(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama süresi

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için en fazla altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje vb. gibi
çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna
kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye Enstitü anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, çalışmasını jüri önünde savunması için her sefe-
rinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini veya tez, sergi, proje vb. gibi çalışmasını tamam-
layamayanlar, öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Bu durumda ödenecek eğitim ücreti şöyle saptanır: Programın başvuru koşullarında
aksi belirtilmedikçe, kayıtlı olduğu program ücretinin toplam krediye bölünmesi ile elde edi-
lecek sayının, alacağı dersin/derslerin toplam kredisi ile çarpımından elde edilen miktardır.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olup gerekli kredi yükü,
proje vb. gibi diğer şartları yerine getiren fakat sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğ-
rencilere, talepleri halinde, ilgili anabilim dalının yürüttüğü bir tezsiz yüksek lisans programı
varsa, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Tam burslu öğrencilerin bu statüde eğitim süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın azami beş yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilere,
anasanat dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans progra-
mında bir yarıyıl, doktora programında iki yarıyıl burslu statüde ek süre verilebilir. Bu süreler
içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam ederler.
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Danışman atanması

MADDE 47 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, en geç dördüncü yarıyıl sonuna ka-

dar, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde da-

nışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Enstitüye önerir. Danışman atanması Enstitü Yönetim

Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim gö-

revlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 48 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul

edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini

jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı

ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak

üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,

proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu

karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bil-

dirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay

içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen

öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul

edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde, ilgili anabilim dalının yü-

rüttüğü bir tezsiz yüksek lisans programı varsa, tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet

MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu lisansüstü programının bütün şartlarını sağlayan ve

ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Diplomalar

MADDE 50 – (1) Lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması,

gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.

(2) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Enstitü Müdürü ve Rek-

törün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir.

(3) Bütünleşik doktora programını tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması da

verilir.
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Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması

MADDE 51 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, gereken
ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır.
Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare konur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme

MADDE 52 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlü-
ğüne başvurarak, Üniversiteden kayıt sildirme talebinde bulunabilirler.

(2) Öğrencilerin kayıt sildirme işlemlerinde İpek Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Kayıt sildirdikten sonra Enstitüye geri dönmek isteyen öğrencilerin Enstitüye yeniden
başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi aşamada programa başlatılacağına ilgili anabilim
dalı akademik kurulunun tavsiyesiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Disiplin işlemleri

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Burslar

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin bursluluk durumları, Rektörlüğün oluşturduğu Burs
Komisyonu tarafından ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslara göre belirlenir.

Ücretler

MADDE 55 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Üniversite Yönetim Kurulunun
önerisiyle Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu üc-
retleri ödemeleri gerekir. Eğitim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için
ödenmesi gereken diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğ-
rencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin uzaklaştırma ce-
zasının süresine ve öğrenime tekrar başlayacağı tarihe göre ödemekle yükümlü oldukları dönem
eğitim ücretini ödemeleri gerekir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve
17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliği ile 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İpek
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Mayıs 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29345 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/522 
Karar No : 2011/246 
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 14/03/2011 tarihli ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN 
AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan El Hoossaın ve 
Zahra kızı, 1985 Azrou doğumlu, Fas uyruklu LATIFA OUARBIA tüm aramalara rağmen 
bulunamamış, mahkeme kararı 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 
karar verilmiş olup, İlanen olunur. 3000 

————— 
Esas No : 2008/411 
Karar No : 2012/276 
Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin 

Etmek, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 
numarası yazılı 13/04/2012 tarihli ilamı ile 227/2, 220/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN 
AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Stas ve Gala 
kızı, 1979 Belarus doğumlu, NATALLIA VARSAVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
mahkeme kararı 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 
karar verilmiş olup, İlanen tebliğ olunur. 3001 

————— 
Esas No : 2009/522 
Karar No : 2011/246 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 14/03/2011 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Buseyna oğlu, 
1982 Tanta doğumlu, Mısır uyruklu RABİ MUHAMMED HÜSEN EL ARABİ tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, yakalama emri 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 
karar verilmiş olup, İlanen tebliğ olunur. 3002 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/285 

Karar No : 2013/107 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Bulgaristan uyruklu 

sanık Ivan Angeıov ve Nazmıe kızı, 18.07.1974 Plovdıv - Bulgaristan d.lu. olup halen Kalina 

Sokak No: 62 - Plovdıv - Bulgaristan adresinde oturur ROZA IVANOVA SHISHKOVA hakkında 

yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK’nun 61, 62, 52/2 

maddeleri gereğince 10 Ay Hapis ve 400,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 

51/1 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar 

bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce 

olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK’nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis 

cezasının ERTELENMESİNE, TCK’nun 51/3 maddesi gereğince takdiren sanığın 1 yıl süre ile 

denetim altına alınmasına, TCK’nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal 

durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi 

görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK’nun 54/1 maddesi gereğince kaçağa konu miktar ve 

nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE dair verilen hüküm sanık ROZA 

IVANOVA SHISHKOVA 'ya 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 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, İlanın bir suretinin Adliye ilan tahtasında 1ay süre 

ile asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 2994 

————— 
Esas No : 2012/699 

Karar No : 2013/68 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet 

suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Stefan ve Radka oğlu, 08/11/1962 Harmanlı doğumlu, Sv. 

Sv. Kiril ve Metodi Sokak No: 16 - Haskova - Bulgaristan adresinde oturur, GEORGI STEFANOV 

GEORGIEV hakkında yapılan yargılama sonunda; her ne kadar sanığın 4733 sayılı yasanın 8/4 

maddesi gereğince tecziyesi talep edilmiş ise de; unsurları yönünden oluşmayan suçtan sanığın 

BERAATİNE, Sanığın atılı eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etme eylemi sabit 

görülmekle 5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri gereğince 

10 Ay hapis ve 200,00.-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 itibariyle yeniden suç işlemeyeceği kanaatine 

varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 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 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 taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık 

hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç 

işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hüküm sanık GEORGI 

STEFANOV GEORGIEV'e 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 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, kararın mahkeme ilan tahtasında 1 ay süre ile 

asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur. 2993 
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Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1206 

Karar No : 2014/636 

Sanık Kimliği : Veli YILMAZ (T.C. Kimlik Nu: 28514315830):Yüksel ve Hanife oğlu, 

23.06.1982 Akkuş doğumlu. Ordu İli Akkuş İlçesi Çökek Köyü 

nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Firar 

Suç Tarihleri : 24.11.2004 - 02.07.2007 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 02.12.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 

1 - Sanık terhisti P. Onb. Veli YILMAZ'ın 24.11.2004-02.07.2007 tarihleri arasında firar 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK' nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren 

BİR YIL BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali sebebiyle 5237 sayılı TCK'nun 62 nci maddesi uyarınca 

sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, sanık hakkında 

tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri uyarınca 

beher gün karşılığı takdiren 20 YTL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, 

NETİCETEN ALTI BİN BEŞ YÜZ (6500) TL ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 

nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 

ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 

TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 

sanıktan, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 

geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para Cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (huzurda 

bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı), 

Sanığın suç tarihinde önce hakkında kasıtlı suçtan kesinleşmiş mahkumiyet kararı 

bulunduğundan kanunu imkansızlık nedeni ile 5271 sayılı CMK'nun 231/6 maddesine göre sanık 

hakkında tertip olunan karar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Sanığın 07.01.2011-09.01.2011 tarihleri arasında nezarette, 09.01.2011-01.02.2011 

tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı T.C.K'nın 63. maddesi gereğince 

mahkûmiyet süresinden MAHSUBUNA, 

2 - Sanığın onbaşı rütbesinin As.CK'nın 71. maddesi uyarınca GERİ ALINMASINA, 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

SANIĞIN YOKLUĞUNDA, 353 sayılı Kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. 

maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 

hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde 

mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri 

savcılık tutanak kâtibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı 

bulunduğu veya en yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve 

tutukevi müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 2818 
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Diyadin Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/22 
Davacı : K.H. 
Sanık : RUSTEM AHMEDOV, Kurbanbayeviç ve Fm oğlu, 1990 Türkmenistan 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı, 
Sanık : AMIJTAN DOVLETOV, Alimjanoviç ve Fm oğlu, 1983 TÜRKMENİSTAN 

doğumlu 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç Tarihi : 30/05/2011 
Suç Yeri : Ağrı/Doğubayazıt 
Karar Tarihi : 11/12/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerini atılı suç yazılı sanıklar hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 
sanık hakkında neticeten Yetkisizlik kararı verilmiş olup, sanık RUSTEM AHMEDOV ve 
AMITJAN DOVLETOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasasını 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 3156 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
SAYI: 2013/952-2014/1058 E K 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kermu ve Türkiye oğlu 1986 Hama D.lu Suriye 

ülkesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden FAYSAL SAİD hakkında 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 02/12/2014 tarih ve 2013/952 esas, 2014/1058 karar sayılı ilamı sanık hakkında 
5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5 maddesi uyarınca neticeten 5 ay hapis ve 80- TL 
adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 5 yıl süreyle ertelenmesine 
karar verildiği, verilen karara Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekili tarafından itiraz edildiği, 

Gerekçeli kararın ve itiraz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ 
edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar 
verilmiştir, 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. 
CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3085 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LAŞHİNG HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2015/50375 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 348 80 20/4707-4191    FAX: 345 17 05 
c) Elektronik Posta Adresi : alizengin@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
     adı ve miktarı : GEMİYE YÜKLECEK VEYA GEMİDEN 

BOŞALTILACAK KONTEYNERLERİN EMNİYET 
KİLİT VE PAPUÇLARININ SÖKÜLMESİ VE 
TAKILMASI İLE GEMİDEKİ İSTİFİNİN 
SAĞLAMLAŞTIRILMASI HİZMETLERİ İŞİ 3 YILLIK 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alım Komisyonu Başkanlığına 20/05/2015 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve 
Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü ALIM-SATIM 
BÜROSUNDAN KDV Dahil 300 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. 3921/1-1 
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI İLE İLGİLİ ORGANİZASYON 

HİZMETİNİN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden: 

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı ile ilgili organizasyon hizmetinin satılması 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eskişehir yolu 7. Km No: 166 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 2955264 - (312) 2955245 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yegm.gov.tr 

ç) İhale dokümanının 

   görülebileceği internet adresi : www.yegm.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 2016 ve 

2017 yıllarında, Ocak ayı içerisinde İdare tarafından 

belirlenen bir tarihlerde, her birinin toplam süresi üç (3) 

günden fazla olmayacak şekilde gerçekleştirilecek olan 

“Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı” organizasyonun 

satılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir 

Enerji Genel Müdürlüğü Eskişehir yolu 7. Km No: 166   

06520 Çankaya/ANKARA 

3 - İhalenin 

a) Tarihi ve saati : 21.05.2015 - 10:00 

b) Tahmini bedeli : 40.000 TL (kırk bin Türk lirası) 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Geçici teminat. 

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İstekliler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaların, 

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal 

tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin 

toplamı dikkate alınır. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler son 10 (on) yıl içerisinde tek sözleşmeye ilişkin en az 2.000 (iki bin) 

kişilik veya bütçesi en az 500.000,00 TL (beş yüz bin Türk lirası) tutarında olan ulusal veya 

uluslararası kongre, konferans, sempozyum, forum ve benzeri organizasyon hizmeti 

gerçekleştirdiklerini belgeleyerek teklifleri ile beraber sunacaklardır. 

4.3.2. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aslı veya noter onaylı suretini 

teklifleri ile beraber sunacaklardır. 

4.3.3. İhaleyi kazanan istekli, TOBB onaylı fuar düzenleme yetki belgesi aslı veya noter 

onaylı suretini sözleşme imzalanmadan önce İdareye sunacaktır. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve internet sitesinde görülebilir. İhale doküman 

bedeli olan 100,00 TL (yüz Türk lirası) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık 

Müdürlüğüne yatırılıp ihale dokümanı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden alınacaktır. 

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Genel Evrak) adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler 1.200,00 TL (bin iki yüz Türk lirası) den az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

10 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 3958/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü, Vakıflar Meclisinin 24.11.2014 tarih 

ve 572/450 sayılı kararı ve 28.03.2014 tarih ve 993 sayılı Başbakanlık oluru gereği 35 yıl süreyle 

yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İZMİR 

İLÇESİ : KONAK 

MAHALLE VEYA KÖYÜ : AHMETAĞA 

CİNSİ : HAN 

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 3.700,00 m2  

ADA NO : 214 

PARSEL NO : 1 

VAKIFLAR MECLİSİNİN 

KARAR TARİH ve : 24.11.2014  

NO’SU : 572/450 

MUHAMMEN BEDEL  : 18.196.527,92 -TL 

  (onsekizmilyonyüzdoksanaltıbinbeşyüzyirmiyedi 

  türklirası doksanikikuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 545.895,83 -TL  

  (beşyüzkırkbeşbinsekizyüzdoksanbeştürklirası 

  seksenüçkuruş) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14:00 

İŞİN ADI “İzmir İli Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kaplan 

Mustafa Paşa Vakfına ait, tapunun 214 ada, 1 parselinde kayıtlı, toplam 3700,00 m2 yüzölçümüne 

sahip arsa üzerinde bulunan han nitelikli taşınmazın yıkılıp, yerine iş merkezi, otel, yurt, sağlık 

tesisi, eğitim fonksiyonları çerçevesinde inşaat yaptırılmak üzere uzun süreli kiraya verilmesi işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 24.11.2014 

tarih ve 572/450 nolu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın;  

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, 

2 - Kira bedellerinin;  

İlk yıl (sözleşme tarihinden itibaren) aylık 110.000,00-TL (yüzonbintürklirası) kira 

alınması, 2. ve 3. yıllarda bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre 

değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılması, 4. yıl aylık 150.000,00- TL 

(yüzellibintürklirası) kira alınması, 4.yıldan sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki 

yılın kira bedelinin TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında 

arttırılması, 
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3 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın 

tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların 

idareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş 

sayılması, 

4 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla 

olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, 

5 - SPK lisanslı firmalara hazırlatılan 2 adet ekspertiz raporu bedelinin sözleşmeden önce 

(KDV dahil 6.130,00- TL altıbinyüzotuz TürkLirası) yüklenici tarafından İdareye def'aten 

ödenmesi, 

6 - Sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, yıkılacak yapı ve yerine yeniden 

yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması, alınacak ruhsatların 

ve tüm projelerin onay, iş ve işlemlerinin tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, 

sözleşme tarihinden itibaren projelerinin hazırlanması, projelerin idaremize, ilgili belediye ve 

kuruluşlara onaylatılması, gerekli izinlerin alınması, her türlü finansmanın yüklenici tarafından 

karşılanması mülkiyet durumunun ve buna benzer iş ve işlemlerin neticelendirilmesi, avan 

projesinde otopark planlanmaması nedeniyle belediyeye ödenecek olan otopark harcının yüklenici 

tarafından karşılanması ve mevcut binanın yıkılması, yeni inşaatın bitirilip işletmeye açılması, 

7 - Mimari avan projeye veya imar durumuna kıyasla onaylı projedeki toplam inşaat 

alanının artması veya imarda iyileştirme olması (kat adedi artışı, alan artışı) durumunda ihale 

sonucu oluşacak inşaat ve işletme dönemlerinin ilk yıllarına ait aylık kira bedelinin de aynı 

oranda arttırılması, zorunlu sebeplerden dolayı (belediye, koruma kurulu vb.) toplam inşaat 

alanının azalması durumunda ihale sonucu oluşacak inşaat ve işletme dönemlerine ait aylık kira 

bedelinde değişiklik olmaması, inşaat alanının zorunlu sebeplerden dolayı %50 veya daha yüksek 

oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi, 

imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici 

tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması, 

8 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla 

kullanılmaması, 

9 - 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre Vakfa ait parselden kamuya terk edilmesi gereken 

kısım var ise yasal sınırlar içerisinde bedelsiz terk edilmesi,  

10 - Taşınmazın ihale dokümanında bulunan mevcut imar durumu "5 Kat Ticaret-Büro 

alanları TAKS=1.00"dır. Taşınmazın ihaleye çıkış şeklinde olduğu gibi otel, yurt, sağlık tesisi, 

eğitim fonksiyonları verilmek istenmesi durumunda imar değişikliğine ihtiyaç olacağının 

bilinmesi, ancak taşınmazın imarında değişiklik yapılamaması durumunda yüklenicinin mevcut 

imar durumuna göre proje ve uygulamayı tamamlamak zorunda olması, İmar değişikliğinin 

yapılabilmesi durumunda gerekli işlemler için geçen sürelerin inşaat süresine ilave edilmesi ancak 

kiralama ve işin toplam süresine etki etmemesi,  

11 - Taşınmaza, iş merkezi, otel, yurt, sağlık tesisi, eğitim tesisi fonksiyonları haricinde, 

imar değişikliğine gidilerek başka bir fonksiyon verilmek istenmesi durumunda, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü'nden izin alınması; onay verilmesi ve imar durumunun değiştirilmesi halinde 
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taşınmazın yeni fonksiyonu üzerinden ihale sonucu oluşan kira bedeli alt limit kabul edilmek 

üzere İdare tarafından SPK lisanslı bir firmaya ekspertiz raporu hazırlatılıp yeniden kira tespitinin 

yapılması, 

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Meclisinin 24.11.2014 tarih ve 572/450 sayılı kararına 

istinaden; Halihazırda bulunan işhanının yıkılıp mevcut avan projesine göre iş merkezi veya otel, 

yurt, sağlık tesisi, eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere, 3 (üç) yıl inşaat süresi dâhil toplam 35 

(otuzbeş) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 

oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No:4 

Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 

200,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 28.05.2015 tarih ve saat 

14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  

a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış) (Bu belge 

Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır) 

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)  

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin 

aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.  

e) İmza sirküleri vermesi; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yılda geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri 

vermesi : 

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 

geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre) 

h)Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si 

kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre) 

ı) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına 

dair belge vermesi.  

i) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu 

olmadığına dair belge vermesi. 

j) Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi 

Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini 

vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.)  

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir İzmir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’nden temin edilecek yer gördü belgesi. 

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi – süresiz) geçici teminat mektubu (Örneğe 

göre) veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası İzmir Finansmarket 

Şubesindeki TR 770001500158007292418107 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça 

belirtilmiş olduğu) 545.895,83 -TL (beşyüzkırkbeşbinsekizyüzdoksanbeştürklirasıseksenüçkuruş)  

tutarındaki geçici teminat banka dekontu.  

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

n) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 

o) İhale dokümanının alındığına dair belge;  

Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde 

istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatmış olması gerekir. 

p) İdari şartnamenin kaşeli ve imzalı nüshası, 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 28.05.2015 tarih ve 

saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ilan 

bedeli, ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından 

ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 

tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 3690/1-1 
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TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ELMADAĞ - TATBEKİRLİ 

HAT KESİMİ İÇİN 32 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ 

MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İhale Kayıt No : 2015/53096 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 

c) Elektronik Posta Adresi  : 

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI 

ELMADAĞ - TATBEKİRLİ HAT KESİMİ İÇİN 32 ADET 60 E1 RAYLI BETON 

TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı 

İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

3 - İhale tarihi ve saati: 25/05/2015 Pazartesi günü, saat 11:00 

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA 

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 25/05/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 650,00.- TL bedelle temin 

edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3942/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve 

Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar 

başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik 

Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) 

ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde 

vereceklerdir.  

Yardımcı Doçent kadrolarına,  2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 
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BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM 

DALI/PROGRAM 

Kadro Unvanı/Adet 

Açıklama Profesör Doçent  

Yardımcı 

Doçent 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ   2   

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ   1   

ENDODONTİ   1   

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ   1   

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

BİYOKİMYA   1     

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  1    

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ  1    

FEN FAKÜLTESİ 

ANORGANİK KİMYA 1 1    

EKOLOJİ 1     

UYGULAMALI MATEMATİK  1    

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

ÜRETİM YÖNETİMİ VE 

PAZARLAMA 
  1 

  

SİYASET VE SOSYAL 

BİLİMLER 
  1 

  

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1  2   

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

HEMŞİRELİK     1   

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ENERJİ 1       

TIP FAKÜLTESİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE 

REANİMASYON 
1   

  

ÇOCUK CERRAHİSİ  1    

TIBBİ PATOLOJİ 1     

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
1   

Çocuk Kardiyolojisi 

Uzmanı olmak. 

FİZİK TEDAVİ VE 

REHABİLİTASYON 
1  1 

  

İÇ HASTALIKLARI 1   
Tıbbi Onkoloji Uzmanı 

olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 1   
Gastroenteroloji Uzmanı 

olmak. 

NÖROLOJİ   1   

RADYASYON ONKOLOJİSİ 1     

 3970/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 

koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

İç Hastalıkları Profesör 1  

Tıbbi Patoloji Profesör 1  

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 

Tıbbi Parazitoloji konusunda deneyimli 

olmak. 

Nöroloji Profesör 1  

Nöroloji Doçent 1  

Üroloji Doçent 1  

Üroloji Profesör 1  

Kardiyoloji Doçent 1  

Radyoloji Doçent 1  

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1 

 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Doçent 1 

Hematoloji Onkoloji uzmanı olup, Çocuk 

Kemik iliği nakli konusunda deneyimli 

olmak. 

Fizyoloji Doçent 1  

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Doçent 1 Beyin Cerrahi uzmanı olmak.  

Doçent 1 Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak.  

BAŞVURU ADRESİ: 

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-

İSTANBUL  

Tel: 0216 500 44 44 3941/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav 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. 


