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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin kayıt oldukları tarihten itibaren esas meslek dersleri, yardımcı meslek
dersleri ve ortak zorunlu derslere en az %70 oranında devam etmeleri zorunludur. Akademik
takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsızlıktan sayılmaz. Devam zorun-
luluğunu yerine getirmediği için sınavlara giremeyecek öğrencilerin ilgili öğretim elemanı ta-
rafından onaylı listesi, sınav döneminden en az bir hafta önce Müdürlükçe ilan edilir. Esas
meslek dersleri hariç, tekrarlanan derslerde daha önce devam koşulu yerine getirilmişse Kon-
servatuvar Yönetim Kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmaya-
bilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli mesleki hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl
içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
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(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere,
bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten
başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin
sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınma-
mış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli akademik genel not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-
larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-
malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“Konservatuvar eğitim ve öğretiminde; aşağıda belirtilen ara sınav, mazeret sınavı, genel
sınav, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav yapılır:”

“g) Ek sınav: 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere
tanınan sınav hakkıdır.”

“ğ) Sınırsız sınav: 16 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları
sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) 16 ncı maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”
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MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2009 tarihli ve 27371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim
süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere
bu beş ders için iki eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan
uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı
aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli akademik genel not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını
yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uy-
gulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945
2- 26/9/2011 28066
3- 9/7/2012 28348
4- 30/7/2012 28369
5- 5/2/2013 28550
6- 2/8/2013 28726
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(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam et-
mesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsız-
lıktan sayılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, maddeye aşağıdaki iki ve üçüncü fıkralar eklenmiştir.

“Tek ders sınavı, ek sınav, sınırsız sınav”
“(2) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere

tanınan sınav hakkıdır. Bu sınavlar, Fakülte Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.”
“(3) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları

sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/10/2009 27371

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/5/2010 27576
2- 26/5/2011 27945
3- 26/9/2011 28066
4- 9/7/2012 28348
5- 5/2/2013 28550
6- 22/1/2014 28890
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2010 tarihli ve 27636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

giren Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-

netmeliğinin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-

nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-

tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile

kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler

için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere,

bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört

yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten

başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin

sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınma-

mış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli akademik genel not ortalaması şartını sağlaya-

mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-

larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-

malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı

dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav

yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için

ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç

dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını

tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri

üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna

bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.

Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
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renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri

süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir

şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-

resinden sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam et-

mesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsız-

lıktan sayılmaz. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına ka-

tılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Mazeretli geçen süreler devamsızlık sayılır.

Derslere devam durumu öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınava

girme hakkı kazanamayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan bil-

dirim üzerine bölüm başkanlığınca, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı, muafiyet sınavı,

tek ders sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav olmak üzere dokuz çeşittir. Sınavlar,

belirtilen türlerine göre aşağıdaki şekilde yapılır:”

“g) Ek sınav: 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere

tanınan sınav hakkıdır.”

“ğ) Sınırsız sınav: 16 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları

sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 16 ncı maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından

azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2010 27636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/5/2011 27945
2- 26/9/2011 28066
3- 9/7/2012 28348
4- 5/2/2013 28550
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve

yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-

ganlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş-

birliğiyle kadın sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araş-

tırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın sorunları konusunda duyarlı, bilgili

ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. 

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak, kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırmalar

yapmak veya yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek, projeler hazırlamak ve uygulamaya koy-

mak.
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b) İnsan haklarını temel alarak, kadın sorunları konusunda bireysel ve toplumsal far-
kındalığı artırmak ve sorunlara çözüm getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, sorunlara odaklı görüşmeler ve benzeri
faaliyetler düzenlemek.

c) Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinde ve Zonguldak ilindeki kadınlara ve kız çocuk-
larına yönelik çeşitli konularda seminerler vermek ve halk eğitimi programlarını yürütmek.

ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.
d) Kadın sorunları konusunda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ile-

tişim ağı kurmak.
e) Kadın sorunları ile ilgili her alanda kadın ve erkek bireylerin, çağdaş insan hakları

ilkeleri doğrultusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ve bu amaçla
her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu bilgilendirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek. 

f) Gerek insan hakları gerekse kadın hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslar-
arası sözleşmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

g) Kadın sorunları konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer akademik ku-
rumlar, belediyeler, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak, ortak projeler
yürütmek.

ğ) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör ta-

rafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usul ile gö-
revden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı
olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısı değiştirile-
bilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi sona erdiğinde mü-
dür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda
yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.
d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
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f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim
ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sun-
mak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-
rimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve per-
sonelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve
bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev
süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke,
esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-
lendirip karara bağlamak.

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak.
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.
ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur.  Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev
süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler
görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
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(3)  Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, ça-
lışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve
önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-
dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami
yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere
bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
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(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel akademik not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-
larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-
malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenci yarıyıl başında programına öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak
zorunda olduğu dersleri almak zorundadır. Başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu
dersleri bulunan öğrenciler almak zorunda olduğu dersler ve bulunduğu yarıyıla ait derslerden
30 kredilik derse ek olarak iki ders daha alabilirler. Genel not ortalaması en az 2.50 olan başarılı
öğrencilere 30 kredilik derse ek olarak üst yarıyıldan en çok iki ders verilebilir. Dikey geçiş
sınavı ile gelen öğrencilere not ortalamalarına bakılmaksızın bulunduğu yarıyıldan ve üst ya-
rıyıldan en çok 30 kredilik ders ve ek iki ders verilebilir. Birbirini izleyen iki yarıyıl içinde me-
zun olabilecek öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararıyla her yarıyıl için 30 kredilik derse ek
olarak dört ders daha verilebilir. Yan dal ve çift anadal programı öğrencilerinin lisans anadal
dersleri ile ortak olmayan dersleri bu toplama dâhil değildir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam et-
mesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsız-
lıktan sayılmaz. Kuramsal derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan
öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda
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Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun
dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır. Derslere devam durumu
öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle genel sınava girme hakkı kaza-
namayanların listesi, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılan bildirim üzerine bö-
lüm başkanlığınca, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, seviye tespit sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı,

mazeret sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav olmak üzere dokuz çeşittir. Bu sı-

navlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili dekanlık veya yüksekokul

müdürlüğünce uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli ilgili bölümlerce sınavlardan en

az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elema-

nının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur.

Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri

de ders ve sınav yapılabilir.”

“g) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere

tanınan sınav hakkıdır.”

“ğ) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları

sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Azami sürelerin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından

azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/7/2010 27636
2- 26/5/2011 27945
3- 26/9/2011 28066
4- 9/7/2012 28348
5- 9/10/2012 28436
6- 5/2/2013 28550
7- 12/6/2013 28675
8- 11/12/2013 28848
9- 6/4/2015 29318
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde yabancı
dil sınavına alınırlar. YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği ka-
bul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olanlar enstitü yönetim
kurulu kararı ile bu sınavdan muaf tutulur. Adayların yabancı dil sınavı ve mülakatlarının de-
ğerlendirilmesi, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenen en az üç kişilik jürilerce yapılır. Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış,
adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye iki saat içinde, metnin anlamına
sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Ya-
bancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde
sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar mülakata alınırlar, başarılı oldukları
takdirde tezli yüksek lisans programlarında öğrenimlerine başlayabilirler. Başarısız olan öğ-
rencilerin her dönem başında yeni adaylar için değerlendirme öncesinde yapılan yabancı dil
sınavına girerek veya anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının
CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik ve benzeri sınavlarından birisinden bu
puana eşdeğer bir puan alarak yabancı dil başarı şartını yerine getirmeleri gerekir. Bu şartı sağ-
lamayan öğrenciler tez çalışmasına başlayamaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran
adayların değerlendirilmesinde yabancı dil şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asil ve asil kontenjanı kadar yedek
öğrenci listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Ens-
titüye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.
Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye
vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hak-
kından vazgeçmiş sayılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine başarı sı-
rasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile ders ekleme-ders silme dö-
nemi içinde kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2013 28726

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/3/2014 28945
2- 18/7/2014 29064
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt ol-
dukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt
yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami
dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere,
bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel akademik not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-
larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-
malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam et-
mesi zorunludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsız-
lıktan sayılmaz. Kuramsal derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılma-
yan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alan-
larda Üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır.
Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır. Derslere devam
durumu öğretim elemanı tarafından izlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı, muafiyet
sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav olmak üzere dokuz çeşittir.
Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Meslek yüksekokulu
müdürlüğünce uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli ilgili bölümlerce sınavlardan en
az iki hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elema-
nının önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur.
Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri
de ders ve sınav yapılabilir.”

“g) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere
tanınan sınav hakkıdır.”

“ğ) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları
sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/12/2009 27447
2- 9/7/2010 27636
3- 26/5/2011 27945
4- 26/9/2011 28066
5- 9/7/2012 28348
6- 30/7/2012 28369
7- 21/9/2012 28418
8- 5/2/2013 28550
9- 12/6/2013 28675
10- 6/4/2015 29318
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ROMAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Roman Kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bülent Ecevit Üniversitesi Roman Kültürü Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Bülent Ecevit Üniversitesi Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Romanlar hakkında politik, ekonomik, sosyal, hu-
kuki ve kültürel konularda teorik-uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak, kısa, orta ve
uzun vadeli planlar çerçevesinde  Romanların yaşam kalitesinin artırılması için önerilerde bu-
lunmak, sosyal dışlanma ve sosyal içerme konularında çalışmalar yapmak, sosyal-ekonomik-
çevresel sorunlarını tespit etmek, çözümler üretmek, insan hakları bilincinin geliştirilmesi, kül-
tür ve dil araştırmaları yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Romanlar konusunda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki

çalışmaları koordine etmek, teşvik ve desteklemek amacıyla ulusal, uluslararası kurum ve ku-
ruluşlarla ortak projeler üretmek.
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b) Romanlar ile ilgili sektörler arası planlama, şehir, bölge ve ülke düzeyinde ortaklık,

toplum katılımı konularında değerlendirmeler yapmak; eğitim ve danışmanlık hizmetleri ver-

mek.

c) Romanlar konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yap-

mak.

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve eğitim

toplantıları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak.

d) Sosyal uyum projeleri geliştirmek.

e) Romanlar konusunda görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak.

f) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir ve aynı usulle gö-

revden alınabilir. Müdürün görevinin başında altı aydan fazla bulunamaması durumunda, yeni

bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli öğretim elemanlarından en çok iki

kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardım-

cıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı

zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden

Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili bi-

rimler arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve kurulu olağan veya gerekli gördüğü durum-

larda olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir ne-
denle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2)  Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar
almak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Mer-

kezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri ara-
sından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Ku-
rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-
lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-
malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-
rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından
görevlendirilerek karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl öğrenim süresi içinde tamamlamak zo-
rundadırlar.

(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-
lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğre-
tim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile
kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere,
bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan
ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden
geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli akademik genel not ortalaması şartını sağlaya-
mamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalama-
larını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygula-
malı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı
dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik
haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildir.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri
üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna
bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.
Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğ-
renimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri
süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.

(7) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sü-
resinden sayılır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile
23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin derse kayıt olduğu tarihten itibaren derse ve uygulamalarına devam etmesi zo-
runludur. Akademik takvimde belirtilen derse kayıt için verilen ek süreler devamsızlıktan sa-
yılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, seviye tespit sınavı, muafiyet
sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve sınırsız sınav olmak üzere dokuz çeşittir.
Bu sınavlar yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Yüksekokul Müdürlü-
ğünce uygun görülen sınav tarihleri ve sınavın şekli ilgili bölümlerce sınavlardan en az iki
hafta önce ilan edilir. Ara sınavların sayı ve tarihleri ise dersin sorumlu öğretim elemanının
önerisi üzerine, o yarıyılın ilk ayı içinde ilgili bölüm başkanlığınca öğrencilere duyurulur. Ge-
rekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders
ve sınav yapılabilir.”

“g) Ek sınav: 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan öğrencilere
tanınan sınav hakkıdır.”

“ğ) Sınırsız sınav: 8 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen şartları
sağlayan öğrencilere tanınan sınav hakkıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
“(2) 8 inci maddede belirtilen koşulların oluşması halinde öğrencilerin ilişikleri kesilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2009 27333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 29/12/2009 27447
2- 9/7/2010 27636
3- 26/5/2011 27945
4- 26/9/2011 28066
5- 9/7/2012 28348
6- 5/2/2013 28550
7- 16/4/2014 28974
8- 6/4/2015 29318
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2013 tarihli ve 28766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent
Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Başkoordinatör ve yardımcısı: Tıp Fakültesi Başkoordinatörünü ve yardımcısını,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan ta-

rafından görevlendirilen öğretim üyesini,
ç) Dekan: Fakülte Dekanını,
d) Ders Kurulu: I, II ve III’ üncü dönemlerde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi

kararlaştırılmış farklı derslerden oluşan ders grubunu,
e) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,
f) Dönem: En az otuziki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,
g) Eğitim komisyonu: Fakültenin Eğitim Komisyonunu,
ğ) Fakülte: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini,
h) Fakülte Kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üni-

versitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde tanımlanan kurulu,
ı) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinde tanımlanan kurulu,
i) İntörnlük: VI ncı dönemdeki, klinik, poliklinik, gerekli laboratuvar uygulamalarını

ve alan çalışmalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,
j) Koordinatör ve yardımcısı: Tıp Fakültesi dönem koordinatörünü ve yardımcısını,
k) Kredi: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve program ba-

zında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav,
staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı belirten öğrenci
iş yükünü; bir kredinin (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık geldiğini,

l) Mesleki seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan,
mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması
ve başarılı olunması gereken dersleri,

m) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde
belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

n) Rektör: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,
o) Seçmeli staj: Eğitim-Öğretim yılının başlangıcında ilan edilen seçmeli stajlar ara-

sından öğrencinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği stajı,
ö) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,
p) Alan dışı serbest seçmeli ders: Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki program-

lardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken ders-
leri,

r) Staj: IV, V ve VI ncı dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve
teorik olarak yürütülen eğitim-öğretimi,

s) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,
ş) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesini,
ifade eder.”

6 Temmuz 2015 – Sayı : 29408                              RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, is-
tenen belgelerle birlikte öğrencinin kendisi tarafından yapılır. Ancak kayıtlarını mazeretleri ne-
deniyle yapamayacak durumdaki öğrencilerin kayıt işlemleri resmi vekâleti olanlar tarafından
yapılabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğ-
renciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulu-
nanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre için-

de, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders alma işlemini yaparak
kaydını yeniler. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt
yenileme işlemini kendisi yapar. Ders alma işlemini belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci,
mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma günlerinde
ders alma işlemini yaptırabilir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o döneme devam hakkını kaybeder ve
izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden
sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“c) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmadan öğrenim süresi altı yıl olan programlarını azami dokuz yıl içinde tamamla-
mak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.”

“ç) Azami süreler içinde katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğ-
rencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi nedeni ile kayıt yeniletmeyen öğrencilerin ilişikleri
kesilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim Komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve
geliştirilmesi konularında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Programı doğrultu-
sunda rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri de-
ğerlendirerek Fakülte Kuruluna önerilerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda karar-
laştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu
bir şekilde yürümesini sağlar. Ders verecek öğretim elemanlarını ve ders kurulu sorumlularını
Fakülte Yönetim Kuruluna önerir. Eğitim Komisyonu gerekli durumlarda başkanın çağrısı üze-
rine toplanır. Eğitim Komisyonunun toplantı ve karar nisabında 2547 sayılı Kanunun 61 inci
maddesi hükümleri uygulanır. Eğitim Komisyonu, Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve
koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde çalışır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur. Devam

durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir.
a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders

kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az % 80’ine katılmak
zorunludur. Devamsızlığı mazeretsiz olarak bu sınırları aşan öğrenci, DZ notu alır, o ders ku-
rulunun sınavına giremez. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle de-
vamsızlığın bu sınırları aşması durumunda öğrenci MZ notu alır ve o ders kurulunun sınavına
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giremez. MZ notu alan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bir eğitim yılında tüm ders kurul-
larında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30 unu, uygulamalı derslerin % 20 sini geçmesi
durumunda ise genel sınava ve bütünleme sınavına giremez.

b) Dönem IV ve V de her staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %70 ine, uy-
gulamalı derslerin en az % 80 ine, Dönem VI da ise her bir staj süresinin en az %80 ine katılmak
zorunludur. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci DZ notu alır, staj sınavına ve staj bütünleme
sınavına giremez ve stajı tekrarlar. Mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim
Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrencilere MZ notu verilir ve bu öğrencilerden devamsız
oldukları süreyi tamamlayanlara mazeret sınavı açılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için hastalığını sağlık ku-
rumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kuru-
lunca kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara gi-
remez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İzinli sayılan öğrencilerin, izinli sayılan süreleri eğitim-öğretim süresinden sayıl-
maz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) FF: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu %60 ın altında, başarısız. Dönem
IV ve Dönem V stajlarında pratik sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı ta-
nınmayan öğrencilere de bu not verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d)
bentleri, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (b) bendi ve beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“b) Ders kurulu sınavı; her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurullarındaki
derslerin ders saatleri ağırlığına göre soru sayıları belirlenir. Her ders kurulu sonunda sınav,
teorik (yazılı veya sözlü) veya teorik ve pratik (uygulamalı veya sözlü veya yazılı) olarak ya-
pılır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu puanı denir.  Ders kurulu sınavının sonucu,
sınavdan sonra en geç iki hafta içinde ilan edilir.”

“c) Genel sınav; her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en
erken on beş gün sonra yapılan ve o dönem okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır.
Genel sınavda, ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre sorular belirlenir. Sı-
navın amacı, kapsamı, yöntemi, soru biçimi, soru sayısı ve sınav süresi Eğitim Komisyonu ta-
rafından belirlenir.”

“d) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı
için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa, dönem koordina-
törünün teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile akademik takvimde belirlenen günde yapılır.
Sınav teorik (yazılı veya sözlü) veya teorik ve pratik (uygulamalı veya sözlü veya yazılı) olarak
yapılabilir. Genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

“I, II ve III üncü dönemlerdeki ders kurulu sınav puanı, ders kurulu sonunda yapılan
sınavdan alınan puandır.”

“b) Pratik puanı; ders kurulu sonu pratik sınavında verilen puandır. Öğrenci bir ders
kurulu sınavının pratik kısmına mazeretsiz olarak girmemesi durumunda o ders kurulunun teo-
rik sınavına alınmaz. Dönem I, II ve III ders kurulları pratik sınavlarında baraj uygulaması ya-
pılmaz. Pratik puanı, ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir.”
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“b) Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavından
100 üzerinden en az 50 ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.”

“(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci dönemde en fazla bir dersten, ara dönemlerde ise en
fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not or-
talamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara dönemlerde de sene kaybeden öğren-
cilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu
sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak
sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları ye-
niden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin
sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğren-
cilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) IV ve V inci dönemlerle klinik dersler staj grupları halinde yapılır.

Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek De-
kanlık tarafından dönem başında ilan edilir. Her stajın Dekan tarafından görevlendirilen bir so-
rumlusu olur. Staj sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, du-
yurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların
yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Staj sınavı; IV ve V inci dönemlerde her stajın sonunda yazılı ve/veya

sözlü teorik sınav ya da uygulamalı veya sözlü veya yazılı teorik ve pratik olarak, stajı oluşturan
derslerin ağırlığına göre staj sorumlusu ve staj sorumlusunca önerilen, fakülte yönetim kurulu
tarafından onaylanan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince yapılır. Bu sınav hasta veya olgu
sunumu, fizik muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygula-
malı yapılabilir. Dönem IV ve Dönem V stajlarında pratik sınavda başarısız bulunan öğrencilere
teorik sınava girme hakkı tanınmaz; bu öğrenciler o stajın bütünleme sınavına girerler. Sözlü
sınavda sorulacak sorular ve cevapları, sınav öncesinde tutanakla belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) IV ve V inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olamayan öğ-

renciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları, ilgili stajın tamamlandığı
yarı dönemin son stajının bitiminden sonra planlanır. İlgili yılın tüm stajlarını almış ve bir üst
döneme geçmek için Dönem IV’de yalnızca bir stajdan, Dönem V’de ise en fazla iki stajdan
bütünlemeye kalmış olan öğrenciler, girmek istedikleri sınav tarihinden bir hafta önce Dekan-
lığa yazılı olarak başvurmaları halinde yarı dönem bütünleme sınavını beklemeden o dersin
programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu
öğrenciler yarı dönem sonundaki bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavlarında ba-
şarılı olamayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki staj döneminde tekrarlar. Tekrarlanan
stajlarda da devam zorunluluğu vardır.

(2) Stajlardaki devamsızlık durumu ilgili staj sorumlusunca stajın sonunda dönem koordi-
natörlüğüne yazılı olarak bildirilir. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sına-

vında alınan puandır. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.
(2) Staj sonunda yapılan pratik sınavındaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.
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(3) Staj notu; pratik sınavından 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci, teorik ve/veya
sözlü staj sınavına girebilir.

(4) Staj sonu başarı notu; staj sonu pratik sınav puanı ile staj sonu teorik ve/veya sözlü
sınav puanının ortalamasıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Dönem sonu başarı notu
MADDE 20 – (1) IV ve V inci dönemlerde staj veya bütünleme sınavlarında alınan ge-

çer notların ortalaması, dönem sonu başarı notudur.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkra-

ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
“(2) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Stajlar ve uygulama

süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında ilan edilir.”
“(4) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmalarında öğretim

üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI intörnlük döneminde öğrencilerin
başarısı, her stajda yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmaları,
yaptıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları
seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, bu Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki
çalışmalarından en az CC notu alması zorunludur. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj de-
ğerlendirme formu, Dekanlığa iletilir.”

“(6) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki üniversitelerin
tıp fakültelerinin intörn öğrencileri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim stajlarını Fakül-
tede yapabilir.”

“(8) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dönem
stajları için iki ek staj tekrar hakkı verilir. Bu stajlardan sonra; başarısız staj sayısını beşe indi-
renlere bu stajlar için üç, ek staj tekrar hakkı almadan beş staja kadar başarısız olan öğrencilere
dört staj, bir stajdan başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak
başarısız oldukları stajı tekrarlama hakkı tanınır. Yukarıda belirtilen koşulların oluşması halinde
öğrencilerin ilişikleri kesilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Sınav günleri, sınav şekli ve sınav evrakları”
“(2) Tüm dönemlerdeki yazılı sınav belgeleri en az iki yıl süreyle saklanır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/9/2013 28766
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Bülent Ecevit Üniversitesinden:
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL

İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim gö-
rebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan ve
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında YDS’ye
göre karşılıklarının, önlisans programları için 40; lisans programları için 50 puana denk gelen
puanı almış olanlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Zorunlu hazırlık sınıfında yılsonu itibariyle başarısız olan öğrenciler, takip eden
akademik yılın başında açılan yabancı dil seviye tespit sınavına girerler. Bu sınavda başarılı
olanlar kayıt yaptırdıkları programda eğitimlerine devam ederler. Başarısızlık durumunda ise
öğrenci bir akademik yıl daha hazırlık eğitimine tabi tutulur. Birinci yılın sonunda devam ko-
şulunu yerine getirmesine rağmen başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfına devam edip et-
meyeceklerini yabancı dil seviye tespit sınav sonucu ilanını takip eden yedi gün içerisinde yük-
sekokul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak belirtmek zorundadırlar. Bu öğrenciler, ikinci yılda
da hazırlık sınıfına devam ederek veya yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek,
yılsonu genel sınavına ve/veya bütünleme sınavına girebilirler. Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl
içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğren-
ciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt
yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer prog-
ram bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin
üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban pua-
nından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak
yerleştirilebilirler.”

“(4) Eğitim-öğretim yılının bahar dönemi başlangıcında başka bir üniversitenin hazırlık
sınıfından yatay geçiş ile Üniversitenin hazırlık sınıfına gelen öğrencilerin, geldikleri üniver-
sitede güz yarıyılında almış oldukları her türlü sınav notları, ilgili bölümün muafiyet ve intibak
komisyonunca değerlendirilerek intibakları yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.
“Azami sürelerin hesaplanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci mad-

desi hükmü gereğince, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler bakımından
azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/2/2014 28908
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın/yılın başlamasından önce Senato tarafından

kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sorumlu olmaları halinde katkı

payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra derslere yazılır ve bu dersleri değiştirebilirler. Öğrenci,

kaydını yapmakla yükümlü olup tüm kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıldaki derslere de-

vam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt

yenilemediği yarıyıl/yıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen azami öğrenim sü-

resinden sayılır.

(3) Öğrencinin sadece otomasyon sisteminden ders kaydını yaptırması ya da sadece

katkı tutarını ödemiş olması hali, kayıt yenileme için yeterli değildir. Kayıt yenileme için her

ikisinin de yerine getirilmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Öğrenciler, ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı veya öğrenim

ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl/yıl ödemek zorundadır.

Öğrencilerden her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğ-

retim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, her bir

dönem için öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl/yıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyılla-

rından oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili bi-

rim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı

aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süre-

sinden sayılmaz. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerin açıklanması veya belge-

lenmesiyle birlikte, yarıyıl/yıl başlangıcından itibaren on iş gününde yapılması zorunludur.

İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

(2) Öğrencilere, hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, askerlik tecilinin kal-

dırılması ve ilgili kurulun uygun gördüğü nedenlerle yarıyıl/yıl süresi içinde talepleri halinde

izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç

on iş günü içinde ilgili birime başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

Yarıyıl/yıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl/yıl başından başlayarak izinli sa-

yılır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Ders planlarında; her yarıyılda/yılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu
veya seçmeli oldukları, kuramsal ders saati, uygulamalı ders saati, AKTS kredisi ve eğer var
ise ön koşul/ön koşullu oldukları derslerin bilgileri yer alır. Ders planında yer alan derslerin
AKTS kredilerinin toplamı her yarıyıl için 30, yıl için 60 olmak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile be-
şinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, katkı payını ödedikten sonra, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde
belirtilen azami öğrencilik süresinden sayılması koşulu ile ikinci yarıyıldan/yıldan itibaren ders
kaydını yaptırmadan ya da yarıyıl/yıl için öngörülen AKTS kredisi altında kalan dilediği sayıda
derse kayıt yaptırarak öğrenimini sürdürebilir.”

“(4) Öğrenciler birinci yarıyıldaki/yıldaki tüm derslere kayıt yapmak zorundadır.”
“Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda

olan öğrenciler; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı yarıyıllarda
ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir üst yarıyıldaki derslere kayıt
yaptırılır. Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar. Buna göre;”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Bir dersten başarısız olan, devamsızlıktan kalan ya da bir dersi al-

ması gereken yarıyılda/yılda alamayan/almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarı-
yılda/yılda almak zorundadırlar.

(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için daha önce aldıkları ve
başardıkları veya muaf oldukları derslere, yeniden kayıt olabilir. Öğrencinin bu dersler için ye-
niden kayıt, devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi
gerekir.

(3) Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık
nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu dersler için de yeniden kayıt, devam ve belirlenen
yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

(4) Bir seçmeli dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrar edebileceği gibi, dersin
ait olduğu yarıyılda/yılda yer alan farklı bir seçmeli dersi de alabilir.

(5) Derslerin tekrar edilmesi durumunda;
a) Tekrar edilen, zorunlu ders ise GANO alınan en son not üzerinden,
b) Tekrar edilen, seçmeli ders ise GANO alınan en yüksek not üzerinden
hesaplanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları her yarıyıl

için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcında bölümün veya programın önerisi dikkate
alınarak, açıldığı bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve duyurulur.

(2) Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın
ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı gün-
de; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin
sınavı yapılabilir.
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(3) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sı-
navlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıkları
ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan
üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapıla-
bilir.

(5) Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi/yıl sonu not ortalaması hesaplanır. Bir dersin ara
sınavının yarıyıl/yıl sonu ham başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sına-
vının etkisi de % 60’tır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen veya gir-
diği halde sınavdan yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) altında not alan öğrenciler başarısız
kabul edilir ve başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

(6) Bir dersin sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış
olmak ve derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Aynı kod numarası ile belirlenen
uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilân edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü,
yazılı, uygulamalı veya yarıyıl/yıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde ya-
pılabilir.

(7) Almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı elde ettiği
halde sınava giremeyen veya girdiği halde (FF), (FD) alarak başarısız olan öğrenciler bu ders-
lerden bütünleme sınavına girebilir.

(8) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, ya-

rıyıl/yıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.
b) Bütünleme sınav notları o derse ait yarıyıl/yıl içi not ortalamaları göz önüne alınarak

o derse ait yarıyıl/yıl sonu sınav not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf no-
tuna çevrilir. Bu durumda GANO hesabı bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
göre hesaplanır.

c) Dönem içi proje, bitirme çalışmaları, staj, öğretmenlik uygulamaları ile yaz öğreti-
minde alınan derslere bütünleme sınav hakkı verilmez.

(9) Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav programları akademik takvimde belirlenen ta-
rihler arasında, dersin okutulduğu bölüm veya program başkanlığınca tarihi, saati ve yeri be-
lirtilerek programlanır ve ilân edilir.

(10) Öğretim elemanı ara, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının kâğıtlarını, soru
ve cevaplarını, sınav tutanakları ile birlikte yarıyıl/yıl sonunda tutanak karşılığında birim yö-
netimine teslim eder. Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

(11) Bölümün veya programın tüm derslerin dönem sonu başarı notları sınavların biti-
mini izleyen en geç üç gün içinde ilân edilir.

(12) Mazeret sınavları, birim yönetim kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli
nedenlerden ya da sağlık raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı ara sınava gireme-
yen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ile dersi
veren birim yönetimine başvurmak zorundadır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları
ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(13) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim
yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın/yılın en geç son haftasına
kadar mazeret ara sınavları yapılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı

ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getire-

rek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:”

“a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten

çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına

kadar ek sınav hakkı verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının

(b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham

başarı notu alt sınırı (HBAS), yarıyıl/yıl sonu sınav limiti (YSSL) ve bağıl değerlendirme sis-

temiyle değerlendirilemeyecek özellikteki dersler Senato tarafından belirlenir.”

“3) (E) Eksik: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli ne-

denle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir.

(E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini

tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür.

Ancak, ilgili birim tarafından mazereti kabul edilen hallerde bölüm veya program başkanlığının

önerisi ve birim yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt başına

kadar uzatılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin başarı durumu; her yarıyıl/yıl sonunda hesaplanan (YANO) ve (GANO)

ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğ-

rencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders pla-

nındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ikinci yarıyıl/yıl sonundan itibaren hesaplanan

ağırlıklı not ortalamasıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı kayıtlı bulunduğu akademik yılın güz

veya bahar yarıyılına devam etmeyen öğrencilerin devam edilen yarıyıl sonunda oluşan YANO’ları

bahar yarıyılı/yıl sonunda GANO’ya dönüşür.”

“(4) Öğrencinin ilgili yarıyıl/yılda öngörülen seçmeli ders sayısından fazla sayıda seç-

meli ders alması durumunda; en yüksek not aldığı dersler GANO hesabında dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının sayısal notla-

rındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilânını takip eden üç iş günü

içinde dersin kodunun ait olduğu idari birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim

elemanına iletilir. Eğer maddi hata mevcut ise, ilgili yönetim kurulunun onayı ile öğretim ele-

manınca not düzeltilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/8/2014 29098
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Temmuz 2015 

PAZARTESİ 
Sayı : 29408 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/846 

Karar No : 2015/106 

Hırsızlık suçundan mahkememizin 11/03/2015 tarih 2014/846 esas 2015/106 karar sayılı 

kararı ile sanık CEM BİLGİN'nin 5237 sayılı TCK'nın 142/1-e maddesi uyarınca 3 yıl hapis 

cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, TCK'nın 

53/1-(c) maddesi uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden ve 

TCK'nın 53-a, b, d, e bentlerindeki hakları bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı 

tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, cezanın aynen infazına, TCK'nın 63. maddesi 

uyarınca sanığın tutuklulukta ve nezarette geçirdiği günlerin cezasından mahsubuna karar 

verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık CEM BİLGİN'e gerekçeli kararın tebliğ 

edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu 
anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 

yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 

yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak 

beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 
temyizi kabil olup temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 

 4858 

—— • —— 
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/100 

Karar No : 2014/394 
4733 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 09/05/2014 tarihli ilamı ile 8/4 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İNFAZ 

SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/l-a,b,d,e), VELAYET 

HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 400 TL AĞIR 

PARA, 1 YIL 8 AY CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile 

cezalandırılan Majit ve Agıdes oğlu, 21/03/1975 doğumlu, İran uyruklu REZA ALVANIKHAN 
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, İlan olunur. 4893 
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İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/500 
KARAR NO : 2014/445 
MAĞDUR : ÖZGÜR OKUTURLAR 
MÜŞTEKİ : ONUR TARIM 
SANIK : MEHMET BAŞAĞAOĞLU - Kazım ve Zekiye oğlu, 01.12.1954 Kayseri 

doğumlu, Kayseri, Kocasinan, Serçeönü Mah/Köy nüfusuna kayıtlı.  
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama 

sonunda sanık hakkında dolandırıcılığa teşebbüs suçundan 1.500. TL Adli Para Cezası, resmi 
belgede sahtecilik suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, 
ancak tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı, kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,  

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 
dışında olması halinde temyiz talebinin bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 
Yargıtay yolu açık olmak üzere, aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 

 5108 —— • —— 
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2014/160 
KARARNO : 2015/138 
KATILAN  : ÖZGÜR SİNAN UYAR  
SANIK : TENGİZİ TWALAWADZE: Cezari ve Mariami oğlu 1978 Tiflis doğumlu.  
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama 

sonunda sanık hakkında "Hırsızlık malı bilerek kabul etme suçundan "TCK 165, 62, 50/1-a 
mad.gereğince 3000 TL. adli para ve 80 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 
ancak tüm aramalara rağmen sanığın bulunmadığı kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla,  

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 
dışında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile 
yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 

 5109 —— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA 

ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 28,14TL ile en çok 36.367,60 TL arasında değişen; 21/07/2015 

günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,81 TL, en çok 3.636,76 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen 29 Kalem muhtelif eşya (Cep Telefonu, Oto teyp, Güneş 
Paneli, Viski Şisesi kapağı, Panel Radyatör vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri 
Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 22/07/2015 tarihinde saat 
09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 
www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), 
(06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5772/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZÜN ANKARA - KONYA - ANKARA HATTINDA İŞLETİLEN 

KONVANSİYONEL TRENLERİN YOLCULARI İLE YHT BAĞLANTILI 

KOMBİNE YOLCULARININ KARAMAN - KONYA - KARAMAN 

ARASI SEYAHATLERİNİN 27/07/2015 - 31/12/2015 

TARİHLERİ ARASINDA OTOBÜS KİRALANMAK 

SURETİYLE SAĞLANMASI HİZMET 

ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/85783 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 

06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4199 - 4469 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - İhale Konusu İşin Adı : Teşekkülümüzün Ankara-Konya-Ankara hattında işletilen 

konvansiyonel trenlerin yolcuları ile YHT bağlantılı 

kombine yolcularının Karaman-Konya-Karaman arası 

seyahatlerinin 27/07/2015 - 31/12/2015 tarihleri arasında 

otobüs kiralanmak suretiyle sağlanması hizmet alımı işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu’na 20/07/2015 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 

Genel Sipariş Şubesinde 4026-B no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Zemin Kat) KDV dahil 100,-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. 6195/1-1 

—— • —— 
6 ADET T-67 UÇAK VE YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde bulunan; 

• T-67 M 200 Serisi 6 adet uçak 

• T-67 M 200 SLINGSBY Uçaklara ait 789 kalem formsuz yedek parça 

• T-67 M 200 SLINGSBY Uçaklara ait 271 kalem formlu yedek parça satışı 

20 Temmuz 2015 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale 

edilecektir. 

2 - İstekliler TC-CBB, TC-CBD, TC-CBH, TC-CBM, TC-CBP Tescil İşaretli Hava 

Araçlarını THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, TC-CBR Tescil İşaretli Hava 

Aracını Etimesgut Meydan İşletmeler Kısmında mesai saatleri (08:30 ile 17:30) arasında 

görebileceklerdir. 

3 - İstekliler liste ve şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale 

gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 

Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel 

Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır. 

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 79 6142/1-1 
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AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN SATIŞI İŞİ KAPALI TEKLİF 

VE ARTIRIM İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin; 

a) Adres  : Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çoğulhan Kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75-76 /0344 524 25 80-82  

c) Elektronik Posta Adresi : afsinb@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü, miktarı: 

 

S. 

No a) Niteliği ve Türü Miktarı Dosya No Şartname Bedeli İhale Tarihi 

1 1. Kategori Atık Yağ 85 Ton AEBTS-2015/21 59,00 TL 21.07.2015 

 

b) Teslim yeri : Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Atık 

Yağ Depolama Alanı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde bedeli 

peşin yatırılarak teslim alınacaktır. 

d) İhale usulü  : Kapalı teklif açık artırım yolu ile 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale 

Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 21.07.2015 Tarih, Saat: 14.00 

c) İhale Dokümanlarının  

   Görülmesi ve Temini : Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ticaret Servisi  

4 - İhale dökümanı : (Dosya No: 2015/21) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler Satış Teklif İsteme Şartnamenin 7. 

maddesinde belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Mahallesi-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 59,00 TL (KDV dahil) 

karşılığında bu adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 21/07/2015, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği 

hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 6121/1-1 
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MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Manisa İli Alaşehir İlçesine bağlı 

Delemenler Mahallesinde Uşak L21-A4 paftada bulunan 66569,056 m² yüz ölçümlü alanın kum 

ve çakıl üretimi amacıyla maden işletme hakkı, beş (5) yıl süreli I(A) gurubu maden işletme 

ruhsatı verilmek üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULU ile ihale edilecektir. 

2 - İhale Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre / MANİSA adresinde bulunan 

Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda 30.07.2015 Perşembe günü saat 

14:00’de yapılacaktır. 

3 - İşin muhammen bedeli 1.282.947,27 TL, %3 geçici teminat miktarı ise 38.488,42 TL. 

dir. 

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Akmescit Mah. İzmir 

Cad. No: 311 Yunus Emre/MANİSA) bedelsiz olarak temin edilebilir.  

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler; 

Gerçek kişiler için; 

a) Müracaat dilekçesi 

b) T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, vekil olarak katılacakların ayrıca noter tasdikli 

vekâletnameleri. 

d) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

e) Tebligat için adres beyanı 

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden 

birisi. 

Tüzel kişiler için; 

a) Müracaat dilekçesi 

b) Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 

c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı 

d) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge 

e) Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların noter 

tasdikli vekâletnameleri 

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden 

birisi. 

g) Tebligat için adres beyanı 

h) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

6 - İstekliler; istenen belgeleri ihalenin olacağı gün ve saatte ihale komisyonu huzurunda 

vereceklerdir. 

İlan olunur. 6176/1-1 
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MADEN İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR 

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Manisa İli Şehzadeler İlçesine bağlı 

Karayenice Mahallesinde K18-b3 paftada bulunan 7573,46 m² yüz ölçümlü alanın kum ve çakıl 

üretimi amacıyla maden işletme hakkı, beş (5) yıl süreli I(A) gurubu maden işletme ruhsatı 

verilmek üzere 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. maddesine dayanılarak 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULU ile ihale edilecektir. 

2 - İhale Akmescit Mah. İzmir Cad. No: 311 Yunus Emre/MANİSA adresinde bulunan 

Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda 06.08.2015 Perşembe günü saat 

14:00’de yapılacaktır. 

3 - İşin muhammen bedeli 49.303,15 TL, %3 geçici teminat miktarı ise 1.479,09 TL. dir. 

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Manisa Yatırım izleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Akmescit Mah. İzmir 

Cad. No: 311 Yunus Emre / MANİSA) bedelsiz olarak temin edilebilir. 

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler; 

Gerçek kişiler için; 

a) Müracaat dilekçesi 

b) T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti 

c) Noter tasdikli imza sirküleri, vekil olarak katılacakların ayrıca noter tasdikli 

vekâletnameleri. 

d) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

e) Tebligat için adres beyanı 

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden 

birisi. 

Tüzel kişiler için; 

a) Müracaat dilekçesi 

b) Şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 

c) Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı 

d) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge 

e) Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların noter 

tasdikli vekâletnameleri 

f) Manisa Defterdarlığı hesabına geçici teminat yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve 

süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden 

birisi. 

g) Tebligat için adres beyanı 

h) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği 

6 - İstekliler; istenen belgeleri ihalenin olacağı gün ve saatte ihale komisyonu huzurunda 

vereceklerdir. 

İlan olunur. 6177/1-1 
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AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU SATILACAKTIR 

Gemlik Belediye Başkanlığından: 

1 - Gemlik Belediyesine ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen Akaryakıt Satış 

İstasyonunun 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı 

yapılacaktır. İhale 24/07/2015 Cuma günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, 

Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında 

Encümen Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.  
 

S.No Mahalle/Sk. Ada Parsel m² İmar Planı 

Tahmini 

Bedel Geçici Tem. 

1 
Küçükkumla 

Mahallesi 
334 7 4061,16 m² 

Akaryakıt 

İstasyonu 
2.500.000 TL 75.000 TL 

 
2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir; 

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)  

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.)  

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtalık veya Nüfus Müdürlüğü) 

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği  

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

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

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 

belge ve imza örneği 

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü 

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti 

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi 

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK Kurumundan ve Vergi 

Dairesinden ilişkisiz ve borcunun bulunmadığına dair belge 

m) Şartname alındı makbuzu 

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi 

o) Yer görme belgesi 

3 - Taşınmazın bedeli peşin ödenecektir. 

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin 

Teminat alınır. 

5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak 

hazırlayacakları ihale zarfını 24/07/2015 Cuma günü saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur. 

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde 

görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250 TL yi Belediye veznelerine yatırarak 

alabileceklerdir. 

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 5759/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK KOT İŞ ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE 

KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt No : 2015-81687 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ/ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kot İş elbisesi:1347 Takım 

b) Teslim Yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün 

de teslim edilecektir. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 28/07/2015 - 15:00 

c) Dosya No : 1532205 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler, 

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte 1 adet numune vereceklerdir. 

4.2.2 - İş elbiseleri için teknik şartnamede ki Teknik özellikler geçerli olacaktır. 

5 - Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 28.07.2015, saat 1500’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 6183/1-1 
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2 ADET DVOR CİHAZI TEMİN VE TESİSİ İŞİ AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2015/16 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 3206330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası :+90 (312) 204 23 41-204 23 48 -  

  204 26 26 - 204 28 78 - 204 23 40 

  Faks: +90 (312) 212 81 58 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı - 2 Adet DVOR Cihazı Temin ve Tesisi İşi 

b) Teslim Yeri : Kayseri Havalimanı ve Bursa Yenişehir Havalimanı’dır. 

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

300 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve Saati : 21.08.2015 günü, Saat 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler, 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi 

içerisinde 2 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesini 

sunacaktır. 

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma - geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 

9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların broşür katalog ve fotoğrafları: 
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Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik 

dokümanlar aşağıda belirtilen hususlara uygun şekilde teklif evrakları ile birlikte verilecektir: 

4.2.4.1. Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya 

“Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir) 

İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede 

belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik 

doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak 

etiketlenecektir.) 

4.2.4.2. Birim fiyat cetvelinde yer alan kalemlerde yer alan malzemelere ait 

güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanlar 

Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait olacaktır. 

4.2.4.3. Sistemlere ilişkin temel nitelikte bir FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk 

Analiz Raporu) dokümanı sunulacaktır. Bu raporda tehlike tanımlaması yapılacak, operasyonel ve 

teknik risk değerlendirmesi ile risk azaltma tedbirleri belirtilecektir. 

4.2.4.4. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının 

yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör(Kullanıcı) ve Teknik Bakım 

kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede 

ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim 

şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, 

ilk servise verme, bakım - onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) 

ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması 

bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından Kuruluş 

sorumlu olmayacaktır. 

4.2.4.5. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar 

ve FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) orijinal DVD veya USB bellek 

olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-kopya-

DVD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir. 

4.2.4.6. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen DVOR Sistemiyle 

aynı marka ve modelde DVOR Sisteminin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere 

gerçek fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında 

yapılmış, sistem çizimleri kabul edilmeyecektir. 

4.2.4.7. Sistem, shelter ve anten montajı ile ilgili her türlü proje teklife eklenecektir. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak, CVOR ve/veya ILS ve/veya DME Sistemleri kabul 

edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu odada 

görülebilir ve 100,-TL (YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili 



6 Temmuz 2015 – Sayı : 29408 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli 

kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait 

“istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı 

yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir. 

8 - Teklifler, 21.08.2015 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 6191/1-1 

————— 
14 ADET DME CİHAZI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Dosya Numarası : 2015/17 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32 

06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : +90 312 204 23 40 - 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 

204 28 78  

  +90 ( 312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı -14 adet DME Cihazı Temini 

b) Teslim Yeri : Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal 

Müdürlüğü Esenboğa/Ankara Depolarıdır. 

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

250 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve Saati : 20.08.2015 günü Saat:11.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari Şartnamenin 7.2’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 

j) İdari Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi 

içerisinde 14 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu veya Teknolojik Ürün Deneyim 

Belgesini sunacaktır. 

Bu üç belgeden birinin sunulması yeterlidir. 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
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4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2.’de 

ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2. ve 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan 

birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait standart ve standartlara uygunluk belgesini (ISO 

9000 ve üstü, vb.) teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların Broşür, Katalog ve Fotoğrafları: 

Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncelleştirilmiş, orijinal teknik 

dokümanlar aşağıda belirtilen hususlara uygun şekilde teklif evrakları ile birlikte verilecektir. 

4.2.4.1. Sistem/Parçaya ait orijinal Teknik doküman/katalog/broşürler, (söz konusu dosya 

“Orijinal Teknik Doküman” olarak etiketlenecektir) teklif evrakları ile birlikte verilecektir. 

İstekli; teklif ettiği sisteme ait orijinal teknik doküman/broşürde, Teknik Şartnamede 

belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanmıyor ise ayrı bir dosya halinde ilave teknik 

doküman/belge/broşür sunacaktır. (Söz konusu dosya “İlave Teknik Doküman” olarak 

etiketlenecektir.) 

4.2.4.2. Birim fiyat cetvelinde yer alan kalemlerde yer alan malzemelere ait 

güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanlar 

Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait olacaktır. 

4.2.4.3. Sistemlere ilişkin temel nitelikte bir FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk 

Analiz Raporu) dokümanı sunulacaktır. Bu raporda tehlike tanımlaması yapılacak, operasyonel ve 

teknik risk değerlendirmesi ile risk azaltma tedbirleri belirtilecektir. 

4.2.4.4. Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazların gerçek fotoğraflarının 

yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör (Kullanıcı) ve Teknik Bakım 

kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihazlara ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede 

ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri (Genel prensipler, blok şemalar, cihaz yerleşim 

şemaları, modüller ve fonksiyonların detaylı açıklaması, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, 

ilk servise verme, bakım - onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) 

ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların sistemle ilgili tüm detayları kapsaması 

bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından İdaremiz 

sorumlu olmayacaktır. 

4.2.4.5. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihazlara ait teknik 

dokümanlar ve FHA (Functional Hazard Assesment) (Risk Analiz Raporu) orijinal DVD veya 
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USB bellek olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-

kopya-DVD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir. 

4.2.4.6. Teklifte sunulacak broşür ve bakım kitaplarında, teklif edilen DME Sistemiyle 

aynı marka ve modelde DME Sisteminin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere 

gerçek fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında 

yapılmış, sistem çizimleri kabul edilmeyecektir. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Bu ihalede benzer iş olarak, CVOR ve/veya DVOR ve/veya ILS sistemleri kabul 

edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli” 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Odada 

görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili 

kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli 

kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait 

“istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman satışı 

yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre kurulmuş tüzel kişilerin EKAP’a kaydı kontrol edilecektir. 

8 - Teklifler 20.08.2015 günü saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Odaya 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 6190/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 

5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 

25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli 

(İHS) Hava Trafik Kontrolörü” ve 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı 

cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon 

unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ve Pilot” alınacaktır. 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANACAK ŞARTLAR 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

HAVA TRAFİK 

KONTROLÖRÜ 

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik 

Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun 

olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak 

(Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış 

olmak.). İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavından (2013 Eylül, 2014 

Nisan-Eylül, 2015 Nisan ve belirtilen yıllarda 

düzenlenen e-YDS) en az (C) düzeyinde puan 

almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen 

ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu 

puana denk puan almış olmak. 3 İHS 

Ücret (Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

5.938,00 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

5.576,53 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

5.189,24TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 

Antalya Nevşehir) 

UÇAK KONTROL 

VE BAKIM 

MAKİNİSTİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına (SHY-

66 lisansı) sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı 

olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. İyi 

derecede İngilizce bilmek. 

7 4/B 

Ücret (Brüt):  

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:  

7.193,16 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

6.824,06 TL 

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

6.085,86 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 

Antalya Nevşehir) 
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UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

PİLOT (UÇAK) 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 

3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi 

derecede İngilizce bilmek.  

(68 yaşından gün almamış olmak.) 

3 4/B 

Ücret(Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

11.092,00 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

10.404,46 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

10.171,31 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 

Antalya Nevşehir) 

PİLOT 

(HELİKOPTER) 

En az Helikopter CPL lisansına, en az 3500 saat 

uçuş tecrübesine ve kontrol öğretmenliği 

sertifikasına sahip olmak. İyi derecede İngilizce 

bilmek. 

(68 yaşından gün almamış olmak.) 

2 4/B 

Ücret(Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

11.092,00 TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

10.404,46 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 

10.171,31 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 

Antalya Nevşehir) 

 

İSTENİLEN BELGELER 

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep 

Formu", 
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2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği, 

4. Adli sicil beyanı, 

5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, 

 

Pilot Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi 

Formu”, 

8. Pilot lisansı, 

9. Sağlık Sertifikası 

10. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi 

 

Hava Trafik Kontrolörü Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

11. Yabancı dil belgesinin çıktısı 

 

Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

12. Hava aracı bakım lisansı ve daha önce lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren ıslak 

imzalı belge. 

BAŞVURU 

1. Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi 

Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yolu 

ile yapılacak olup 06.07.2015 tarihi saat 09:00’da başlayıp 14.07.2015 Salı günü saat 16:00’da 

sona erecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi 

iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve 

Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

(http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır. 

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 

göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 

talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDİRME 

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve 

mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet 

sitesinde ilan edilecektir. 6097/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

— Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce

Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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


