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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2012/3786
           İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Örnektepe ve Sütlüce mahalleleri sınırları içerisinde bulu-
nan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan olarak belirlen-
mesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1307 sayılı yazısı üzerine, 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3837

           Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli

Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

24/9/2012 TARİHLİ VE 2012/3837 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı

cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadro-

ların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

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

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2012/3850
           Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile
Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının 1/10/2012 tarihli ve 20262 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 55 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                E. BAYRAKTAR
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

HAM PETROL VE JET YAKITININ TÜRKİYE ÜZERİNDEN KARAYOLU VEYA
DEMİRYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşın-
masına İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Irak’ın ihtiyacı olan gaz yağının transitine izin verilebilir.
(2) Ülkemizde petrokimya üretiminin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere naftanın

Irak’tan transitine ve/veya ithaline izin verilebilir.
(3) Irak’ın ihtiyacını karşılamak üzere ihraç edilecek elektrik enerjisinin üretiminde

kullanılacak olan fuel-oilin Irak’tan transitine ve/veya ithaline izin verilebilir.
(4) Bu madde kapsamında verilen izinlerde geçici 2 nci maddede belirtilen süre geçer-

lidir.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı

11/11/2011 28109

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı

13/6/2012 28322
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           Karar Sayısı : 2012/3853

           Ekli haritada gösterilen güzergâh üzerinde tesis edilecek enerji iletim hattının yapımı

amacıyla ihtiyaç duyulan direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise

irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve

1181 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre Bakan-

lar Kurulu'nca 12/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3854
           Aydın İli, Bozdoğan İlçesinde tesis edilecek Akçay Hidroelektrik Santraline ait enerji
nakil hattının yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada/pafta ve parsel numaraları
belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2/10/2012 tarihli ve
1154 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu'nca 12/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3855

           Balıkesir İli, Bandırma İlçesinde tesis edilecek olan Edincik Rüzgar Enerji Santralinin

yapımı amacıyla ekli listede bulundukları köy ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların

Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-

laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2/10/2012 tarihli ve 1157 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca

12/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    M. ŞİMŞEK                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3877
           Kars İli, Kağızman İlçesinde tesis edilecek Sena Hidroelektrik Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamu-
laştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 15/10/2012 tarihli ve 1216 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca
22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN
         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3900

           Diyarbakır İli, Sur İlçesinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gös-

terilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15/10/2012 tarihli ve

1546 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında

Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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           Karar Sayısı : 2012/3901

           İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 4/10/2012 tarihli ve 1454 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca

22/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             2 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9120

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Interpol 81. Genel Kurul Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere; 4 Kasım 2012 tarihinde

İtalya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in dönüşüne kadar İçişleri Bakan-

lığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   2 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-328-641

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9120 sayılı yazınız.

           Interpol 81. Genel Kurul Bakanlar Toplantısı’na katılmak üzere, 4 Kasım 2012 tarihinde

İtalya’ya gidecek olan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in dönüşüne kadar İçişleri Bakan-

lığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2012/3834
           Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 23/8/2012 tarihli ve 790 sayılı yazısı üzerine, 635 sayılı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/2012 tarihinde karar-
laştırılmıştır. 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                     Ö. DİNÇER                                    E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.       Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                     E. BAĞIŞ
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                    Maliye Bakanı V.

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ
VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet yardımları” ibaresi
“Devlet destekleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye
ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,
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b) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ): İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istih-
dam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk
Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme
olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı

veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı

veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık

net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan iş-
letmeler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını

kaybetme tarihleri, verilerin temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından
farklı belirlenebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki

yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmibeş ve
fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya serma-
yesinin yüzde yirmibeş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına başka bir işletmenin hakim
etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve
oy hakları payından yüksek olan esas alınır.

Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranı;
a) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma mer-

kezleri,
b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar,
c) Yıllık bütçesi yirmibeş milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az

olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri,
tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla ba-

ğımsız işletme sayılır.
Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam

yatırımları, sekiz milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi fonlarını borsaya kote edilmemiş
işletmelere yatıran ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında bulunan gerçek kişiler veya
kişi grupları, birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmibeş oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine
bakılmaksızın bağımsız işletme sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir işletme;
a) Başka bir işletmenin sermaye veya oy haklarının çoğunluğuna sahip olma,
b) Başka bir işletmenin yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu

atama veya azletme yetkisine sahip olma,
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c) Başka bir işletmenin hissedarı veya ortağı olup, bu işletmenin diğer hissedarları veya
ortaklarıyla yaptığı anlaşma ile bunların oy haklarının çoğunluğunu tek başına kontrol etme
hakkına sahip olma,

şartlarından en az birini taşıması halinde bu işletmelerden birincisi hakim, diğeri ise
bağlı işletmedir. Bu Yönetmelik kapsamında, hakim işletmeye bağlı işletmeye ilişkin hükümler
uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11- Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmibeş veya

fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci
ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya ku-
ruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme
KOBİ sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Çalışan sayısı, mali du-
rum ve referans dönemi için kullanılan veriler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci fıkrada belirtilen verilere, varsa ilgili işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle
ilgili ortak işletmesinin verisi eklenir. Eklenecek oran oy hakkı veya sermayedeki hisselerin
(hangisi büyükse) oranıdır. İki veya daha çok işletmenin karşılıklı katılma durumlarında her
birinin yapacağı başvuruda büyük olan katılma oranı uygulanır.”

“Başvuran işletmenin ortak işletmelerine bağlı olan işletmelerin verileri, konsolidasyon
yoluyla daha önceden dahil edilmemişse, ortak işletmenin verilerine yüzde yüz olarak eklenir.
Başvuran işletmenin ortak işletmelerine ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işletmeler baş-
vuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha önceden
dahil edilmemişse ortak işletmelerin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir.

Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine ortak olan işletmelerin verileri, eğer bu işlet-
meler başvuran işletmenin ürettiği ürün veya hizmetle ilgili ise ve konsolidasyon yoluyla daha
önceden dahil edilmemişse, bağlı işletmenin verilerine büyük olan ortaklık yüzdesi ile eklenir.
Başvuran işletmenin bağlı işletmelerine bağlı olan işletmelerin verileri, eğer konsolidasyon
yoluyla daha önceden dahil edilmemişse bağlı işletmelerin verilerine yüzde yüz olarak eklenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 3 üncü

maddesinde yer alan Resmi İstatistik Programı kapsamında kurum ve kuruluşlarca yürütülecek
çalışmalarda yapılacak sınıflandırmada, aşağıda belirtilen çalışan sayıları esas alınır.

a) Yıllık çalışan sayısı 0-1 kişi,
b) Yıllık çalışan sayısı 2-9 kişi,
c) Yıllık çalışan sayısı 10-49 kişi,
d) Yıllık çalışan sayısı 50-249 kişi,
e) Yıllık çalışan sayısı 249’dan fazla.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Ba-

kanlığı” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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           Karar Sayısı : 2012/3896

           Ekli “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişik-

lik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/10/2012 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                    F. ÇELİK                                   A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN

         Başbakan Yardımcısı V.                   Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                 İ. N. ŞAHİN                                  C. YILMAZ                                  E. GÜNAY                                   M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                       Ö. DİNÇER                                        İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                            R. AKDAĞ                                                   B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 nci

maddesinin ikinci fıkrasına “Milli Eğitim Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet

İşleri Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (k), (l), (m) bentleri ve ikinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğe ekli

(1) sayılı cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığına ait (10) numaralı bölümü ve (2) sayılı cetvelin

Diyanet İşleri Başkanlığına ait (10) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eği-

tim öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14,43,44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı),  lisans

sonrası doktora programları için yedi yılı (on dört yarıyılı),

c) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

ç) EABD: Enstitü anabilim dalını,

d) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

e) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

f) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,

g) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,

ğ) İlgili enstitü kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi enstitü kurullarını,

h) İlgili yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,

ı) İYS: ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

i) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

j) Normal süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans

programları için iki yılı (dört yarıyılı), doktora programları için dört yılı (sekiz yarıyılı),  lisans

sonrası doktora programları için beş yılı (on yarıyılı),

k) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

l) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarını,

m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,
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n) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ö) TİK: Doktora Tez İzleme Kurulunu,

p) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,

r) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulunu,

s) Üniversite/ ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) Yönetmelik: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeli-

ğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim Dili

MADDE 5 – (1) ODTÜ’nün lisansüstü programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir.

Ancak Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zo-

rundadır. İngilizce dil yeterliği İYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen

uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir.

(3) Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup İngilizce eğitim veren bir yük-

seköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarih iti-

bari ile son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl ODTÜ’de lisansüstü programlarda öğrenci olan-

ların, başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği İYS puanını sağlamış olmak koşulu ile İngilizce

yeterliklerini belgelemeleri istenmez.

(5) Öğrenimine izin veya kayıt yenilememe nedeni ile üst üste iki yıl (dört yarıyıl) ya

da daha uzun süre ara veren lisansüstü öğrencilerin, yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İYS

veya Senato tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini kanıtlamaları

gerekir. Ancak son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt

içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu bel-

geleyenlerde bu koşul aranmaz.

(6) İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının

geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan

tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge prog-

rama kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami süreleri bu Yönetmeliğin

ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.
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(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal, azami ve ek

eğitim öğretim süresine dahildir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen ilk iki yarıyıl programın azami süresine da-

hil değildir. Ancak, iki yarı yılı aşan süreler programın azami süresine dahildir.

(5) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim öğretim

süresine dahil değildir.

(6) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal, azami ve ek eğitim öğretim sü-

resine dahildir.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dahil olmak üzere,

her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretim

11/4/1991 tarihli ve 20842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-

leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda

ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB tarafından belirlenerek

ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterle-

rine ilişkin düzenlemeler ise ilgili EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora programlarını kapsar.

(2) Bir lisansüstü programı ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun

önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-

dan oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili

EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağ-

lanır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişik-

liklere intibak ilkeleri ilgili EABD tarafından hazırlanır; ilgili enstitü kurulu tarafından karara

bağlanır.

Uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans-

üstü programları açılabilir.
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(2) Bu programlarda eğitim 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla

Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve ODTÜ kampusları arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu prog-

ramlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, ODTÜ’de herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-

dir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tara-

fından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) EABD’ler, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri li-

sansüstü programlara başvuru koşullarını (İYS, ALES ve benzeri) bağlı bulundukları enstitüye

önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili

enstitünün ve/veya EABD’nin resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABD tarafından belirlenen ve

ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(5) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onay-

lanacak örneği kabul edilir. Eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmaz.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına

lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvu-

rabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya yüksek lisans

öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir.

(7) Başvuru için adayların, Üniversitelerarası Kurulun 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES ta-

ban puanından az olmamak koşuluyla, EABD’ nin ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları

gerekir.

(8) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek

yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABD’ nin ilan ettiği

ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(9) Adaylar ALES puanı yerine ilgili EABD tarafından ilan edilen eşdeğer uluslararası

sınav (GRE, GMAT ve benzeri) puanı; ilgili EABD tarafından puan koşulunun ilan edilmemesi

durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer

uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.
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(10) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava gir-

diği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü

programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde ge-

çerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(11) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının

yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede (yazılı ve/veya sözlü sınav

ve/veya ürün dosyası ve benzeri) yeterli bulunması gerekir.

(12) Öğrencilerin kabulü, ilgili EABD önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından

karara bağlanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 14 – (1) Üniversitenin aynı EABD’deki lisansüstü programları arasında ge-

çişler, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin akademik eksikliklerini gidermek ve

başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Öğrencilere ilgili EABD tarafından belirlenen ve önkoşul derslerinden oluşan bi-

limsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en çok bir yıldan (iki yarıyıl) oluşur. Bu süre, ilgili prog-

ramın azami eğitim-öğretim süresine dahil değildir.

(4) Bilimsel hazırlık programında bir yılı (iki yarıyıl) aşan süre ilgili programın azami

eğitim süresine dahil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.

(6) Bilimsel hazırlık programının, öğrencilerin kabulü sırasında yapılması ve öğrencinin

kabul edildiği programda tüm ön koşul derslerini içermesi zorunludur.

a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü seviyesindeki ders-

lerden oluşur. Bilimsel Hazırlık Programındaki lisansüstü derslerin kredisi, bilimsel hazırlık

derslerinin toplam kredisinin 1/3’ünü geçemez. Bu dersler yüksek lisans programının ders yü-

küne sayılmaz.

b) Doktora bilimsel hazırlık programının dersleri lisansüstü derslerden oluşur ve ilgili

doktora programının ders yüküne sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD'nin

önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile NI statüsünde lisansüstü dersler de alınabilir.

ç) Yaz okulunda bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

d) Bilimsel hazırlık programını bahar yarıyılı sonunda tamamlayanlar lisansüstü prog-

rama sayılmak ve not ortalamasına katılmak üzere yaz okulunda ders alabilir.
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(7) Öğrencilerin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve li-
sansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en
az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 genel not or-
talaması ile tamamlamaları gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa baş-
layamazlar.

Programa ilk kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.
(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:
a) Yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans dip-

lomasına, doktora programlarına kabul edilenler için yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.
c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.
(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-
nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı
kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-
maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış
sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik
belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından
vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 17  – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-
meli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tara-
fından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler
ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul
dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-
tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-
lamından oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin
haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.
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Program dışı dersler

MADDE 18 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü progra-

mında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir.

a) Bu dersler NI (ortalamaya dahil edilmeyen) statüsünde alınır.

b) NI statüsünde alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra

değiştirilemez.

c) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya

da programlara saydırılamaz.

ç) NI statüsünde alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten

sonra NI olarak değiştirilemez.

d) NI statüsünde alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.

e) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

f) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt

yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yap-

tırabilir.  Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı

öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli

yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği

yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-

ludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde

kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerek-

çelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABD başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bı-

rakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kurulunca uygun görülen ve ge-

rekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan

edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak, bu öğrencilerin en geç etkileşimli

kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, İn-

gilizce yeterlik, ALES, azami süre ve lisansüstü programlara intibak açısından bu Yönetmeliğin

ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek işleme alınır.
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(7) Lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı
olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilere, tekrar kayıt yaptırdıkla-
rında, programdan ayrıldıkları aşama için bu Yönetmeliğin “İntibak İşlemleri” başlıklı altıncı
bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

Dersten çekilme
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar
MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim

elemanı tarafından izlenir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri
çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-
ları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara
değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın
ilk ayı içinde ilan edilir.

(5) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı
tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gö-
zetilir.

(6) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri en az bir
yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde tarih, gün ve saatleri, ilgili EABD’nin görüşü
alınarak ÖİDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB
tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akade-
mik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(7) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum
gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazareti ilgili öğretim elemanı tarafından ge-
çerli görülenlere telafi imkanı verilir.

(8) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya
cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.
(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.
(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.
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(4) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-
tilmiştir:

a)
Harf Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-l00
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49
NA 0,00 *

b) NA (devam etmedi) notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğ-
rencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF
notu işlemi görür.

(5) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir.
a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere

verilir.
b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğ-

rencilere verilir.
c) P (gelişmekte) notu, kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte

olan öğrencilere verilir.
ç) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
d) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I
notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf
notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlem-
lerinin bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine
kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği EABDB’nin önerisi
üzerine ve o EABD’nin bağlı olduğu enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi
içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notunun sü-
resi, lisansüstü tez ve teze ilişkin derslerde akademik takvimde belirtilen tarihe kadar uzatıla-
bilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri
MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik

takvimde belirtilen tarihlerde verilir.
(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

ternet adresinde açıklanır.
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(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu
ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde,
EABDB’nin onayı üzerine ÖİDB tarafından düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata
düzeltme işlemlerinin dersin verildiği EABDB’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı olduğu
enstitü yönetim kurulu kararı ile bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihinden
en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:
a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA,

BA, BB ve S geçer notlardır.
b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC;  doktora programlarında CB “koşullu ge-

çer” nottur.
c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında

CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.
ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar “başarısız” not ola-

rak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.
d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda

almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan
dersler alınabilir.

e) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa
olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel
not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan
harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-
zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dahil olmak üzere, o zamana kadar
almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez;
5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;
a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.
b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyıl ODTÜ’de geçirilmelidir.
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(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;
a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savun-

masını yaptığı ve başarılı olduğu tarihtir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu

için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata dü-
zeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olan-
lar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı
ve başarılı olduğu tarihtir.

Bütünleme sınavları
MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
İntihal
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihalin önlenmesine yönelik

esaslar, ODTÜ Yayın Etik Komitesinin önerileri doğrultusunda ilgili enstitüler tarafından dü-
zenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

adı altında iki farklı şekilde yürütülür.
(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-

gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak
bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düze-
yinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini ka-
zanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi iki yıl (dört yarıyıl)

dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa
sürede mezun olabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programları için azami eğitim öğretim süresi üç yıl (altı yarıyıl) dır.
(3) Yüksek lisans tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğ-

rencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için bir yarıyıl
ek süre verilebilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet seminer dersi, tez çalışması ve tezin jüri önünde
savunulması aşamalarından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-
luyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi
programın ders yüküne sayılabilir.
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(3) Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok
iki yılda (dört yarıyıl) başarıyla tamamlanması gerekir.

(4) Dört yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortala-
ması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı
bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

Yüksek lisans tez danışmanı
MADDE 32 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABD'nin

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
(2) Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı ODTÜ öğretim üye ve gö-

revlileri arasından seçilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABD'nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-
rarıyla atanabilir.

(4) Eş danışman en az yüksek lisans derecesine sahip olmalıdır.
(5) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu

tarafından belirlenir.
Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç

kez U notu alan öğrenciler başarısız sayılır ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bölümü-
nün ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süre içerisinde başarı ile tamamlamaları gerekir.
(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde

ettiği sonuçları ODTÜ Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde İngilizce di-
linde yazmak zorundadır.

a) Tezini tamamlayan öğrenci tez savunmasını yapmak için EABDB'ye başvurur.
EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğ-
rencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

b) Tez jürisi, ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri,
biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir EABD’den veya Üni-
versite dışından olmak üzere en az yüksek lisans derecesine sahip üç veya beş kişiden oluşur.
Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. İngilizce dilinde yapılması zorunlu olan tez savunması, tez ça-
lışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD’nin resmi internet adresinde
duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında "kabul", "düzeltme" veya "ret" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABDB ta-
rafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafın-
dan en fazla bir yarıyıl düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya
da savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve bu öğrencilere bu
Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(8) Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler başarısız sayılır; bu öğ-
rencilere ek süre verilmez ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri
uygulanır.

(9) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından
uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en az
üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne
teslim etmek zorundadır.

(10) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu
ÖİDB’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları için azami eğitim öğretim süresi

üç yıl (altı yarıyıl) dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğ-
renciler daha kısa sürede mezun olabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak

koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.
(2) Öğrenci, dönem projesine ilgili EABD tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak

ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(3) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-

şuluyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi
programın ders yüküne sayılabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok
üç yılda (altı yarıyıl) başarıyla tamamlanması gerekir.

(5) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması
3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı
bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.
b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama.
c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirmek ve

uygulama.
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Doktora programında süre
MADDE 37 – (1) Doktora programının normal eğitim öğretim süresi, yüksek lisans

derecesi olan öğrenciler için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler
için beş yıl (on yarıyıl) dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren
öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Doktora programının azami eğitim öğretim süresi, yüksek lisans derecesi olan öğ-
renciler için altı yıl (on iki yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için yedi yıl (on
dört yarıyıl) dır.

(3) Doktora tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğrencilere,
jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için bir yıl (iki yarıyıl) ek
süre verilebilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı
MADDE 38 – (1) Doktora programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla

en az yedi adet kredili ders, programın gerektirdiği kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi,
tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(2) Lisans sonrası doktora programı toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en
az on dört adet kredili ders, bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve
tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur.

(3) Lisans sonrası doktora programındaki öğrenciler lisans öğrenimi sırasında alınma-
mış olması koşuluyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alabilir. Bu derslerden en çok iki
tanesi programın ders yüküne sayılabilir.

(4) Doktora programı derslerinin en çok iki yıl (dört yarıyıl), lisans sonrası doktora
programları derslerinin ise en çok üç yıl (altı yarıyıl) içinde ve en az 3,00 genel not ortalaması
ile başarıyla tamamlanması gerekir.

(5) Bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması
3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı
bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

Doktora tez danışmanı
MADDE 39 – (1) Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB'nin

önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.
(2) Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı ODTÜ öğretim üyeleri

arasından seçilir.
(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,

ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABDB'nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla atanabilir.

(4) Eş danışman en az doktora derecesine sahip olmalıdır.
(5) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu

tarafından belirlenir.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavı (DYS), mayıs ve kasım aylarında olmak

üzere yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce
EABDB tarafından ilgili enstitüye bildirilir.
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(2) Yeterlik sınavları, EABDB tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulu tarafından

onaylanan, ilgili EABD’nin öğretim üyelerinden oluşan ve üç yıl süre ile görev yapan beş

kişilik Doktora Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür. Kurul, farklı alanlardaki

sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı

olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine

sahip olması gerekir.

(3) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini be-

lirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. DYS’nin tümü İngilizce olarak yapılır.

(4) Öğrencilerin DYS’ye iki kez girme hakkı vardır.

a) Yüksek lisans derecesi olan öğrencilerin, ilk sınav haklarını en geç beşinci yarıyılda,

lisans derecesi olan öğrencilerin ise yedinci yarıyılda kullanmaları gerekir.

b) Birinci DYS’de başarısız olan öğrenciler takip eden yarıyıl içinde ikinci yeterlik sı-

nav haklarını kullanırlar.

c) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış

ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

(5) Doktora Yeterlik Kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek

öğrenci hakkında “başarılı”, “koşullu başarılı” veya “başarısız” kararını salt çoğunlukla verir.

Bu karar, EABDB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora Yeterlik Kurulu, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan

alınan kredili derslerden (NI statüsünde) en az BB notu alınması gerekir. Dersleri bu koşullarda

tamamlayamayan öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(7) DYS haklarını kullanıp başarısız olan öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bölümü-

nün ilgili hükümleri uygulanır.

Tez izleme kurulu (TİK)

MADDE 41 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili

yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönem-

lerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde TİK atanır.

(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir

EABD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) TİK üyeleri, ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile değiş-

tirilebilir.

(4) TİK’in ilk toplantısı, TİK’in atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır.

(5) TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda

iki kez toplanır.

(6) Eş danışman TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.

(7) Öğrenci, TİK toplantı tarihinden en az on beş gün önce kurul üyelerine yazılı bir

rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapıla-

cak çalışma planı belirtilir.

(8) Öğrencinin tez çalışması notu TİK tarafından P veya U olarak belirlenir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Öğrenci, TİK’in ilk toplantısında, tez çalışmasının amacını, yöntemini

ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini sözlü ve İngilizce olarak savunur.
(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisi hakkında “kabul” veya “ret” kararını salt ço-

ğunlukla verir. Bu karar, EABDB tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi başarısız bulunan öğrencilerin tez konusu, tez danışmanı ve/veya TİK’i
değiştirilebilir ve takip eden en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer. Öğren-
cilerin tez önerisi savunmasında tekrar başarısız olması durumunda bu öğrencilere bu Yönet-
meliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(4) Herhangi bir aşamada tez önerisi savunmasına girmeyen öğrenciler o aşamada ba-
şarısız kabul edilir. Bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygu-
lanır.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması
MADDE 43 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.
(2) Öğrenci tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde

tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.
(4) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç

kez U notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bö-
lümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde
ettiği sonuçları ODTÜ Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen esaslara uygun biçimde yazmak zo-
rundadır.

a) Tezini tamamlayan öğrenci tez savunmasını yapmak için EABDB'ye başvurur.
EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğ-
rencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl için akademik takvimde be-
lirtilir.

b) Tez jürisi, ilgili EABDB'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri,
tez danışmanı, TİK’te yer alan öğretim üyeleri, en az biri Üniversite içindeki başka bir
EABD’den ve biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere doktora derecesine
sahip beş öğretim üyesinden oluşur. Eş danışman tez jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunmasına alır. İngilizce dilinde yapılması zorunlu olan tez savunması, tez ça-
lışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

ç) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD ve enstitünün resmi internet
adresinde duyurulur.

(6) Tez çalışmasının sunulmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı
olarak, tez hakkında "kabul", "düzeltme" veya "ret" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı,
EABDB tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafın-

dan en fazla iki yarıyıl düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri

yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya

da savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve bu öğrencilere bu

Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(8) Tez savunması sonucunda başarısız olup tezi reddedilen öğrencilere bu Yönetmeli-

ğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(9) Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrenciler başarısız sayılır ve bu

öğrencilere bu Yönetmeliğin altıncı bölümünün ilgili hükümleri uygulanır.

(10) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından

uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile ilgili EABDB tarafından imzalanmış en

fazla üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdür-

lüğüne teslim etmek zorundadır.

(11) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu

ÖİDB’ye iletilen öğrenci, doktora derecesi almaya hak kazanır.

ALTINCI BÖLÜM

İntibak İşlemleri

Tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasında intibak işlemleri

MADDE 44 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programlarında dört yarıyılda derslerini tamam-

layamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrenciler için aşağıdaki işlemler

uygulanır:

a) Başarısız olunan dersler ile koşullu geçer not alınan dersler tekrarlanır.

b) İlgili EABD önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez danışmanı

ve/veya tez konusu değiştirilebilir ve yeni dersler alması istenebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında azami süre sonunda derslerini tamamlayamayan

veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencilerin, ilgili EABD önerisi ve ilgili yönetim

kurulu kararı ile programa intibakları yeniden yapılır ve aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.

b) Geçerlik süresi (altı yarıyıl) içerisinde olan ve geçer not alınan dersler programa sa-

yılabilir. Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul

edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla

karşılık gelecek ders sayısına ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

c) Başarısız dersler, koşullu geçer not alınan dersler ile geçerlik süresi dolan dersler

tekrarlanır.

ç) Öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilebilir ve yeni dersler alması

istenebilir.

d)  Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.

e) Öğrencinin talebi ve ilgili EABD onayı ile kayıtlı olunan program/alan ile ilgili tezsiz

yüksek lisans programına istenirse geçiş yapılabilir.
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Tezli yüksek lisans programlarında tez aşamasında intibak işlemleri

MADDE 45 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programlarında tez aşamasında başarısız olan

ve azami süresini tamamlamamış olan öğrenciler için aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Azami süre içinde, öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir ve yeni ders-

ler alması EABD tarafından istenebilir.

b) Öğrencinin talebi ve ilgili EABD onayı ile kayıtlı olunan program/alan ile ilgili tezsiz

yüksek lisans programına istenirse geçiş yapılabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında azami süre sonunda tez çalışmasında ve jüri ta-

rafından verilen ek süre sonunda başarısız olan öğrencilerin programa intibakları yeniden ya-

pılır ve aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.

b) Öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir ve yeni dersler alması EABD

tarafından istenebilir.

c) Geçerlik süresi içerisinde olan ve geçer not alınan dersler programa sayılabilir. Prog-

rama sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen yarı-

yıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık ge-

lecek ders sayısı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç)  Koşullu geçer not alınan dersler ile geçerlik süresi dolan dersler tekrarlanır.

d) Öğrencinin talebi ve ilgili EABD onayı ile kayıtlı olunan program/alan ile ilgili tezsiz

yüksek lisans programına istenirse geçiş yapılabilir.

e) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.

Tezsiz yüksek lisans programlarında intibak işlemleri

MADDE 46 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında azami süre sonunda derslerini

tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencilerin programa inti-

bakları yeniden yapılır ve aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.

b) Geçerlik süresi içerisinde olan ve geçer not alınan dersler programa sayılabilir. Prog-

rama sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen yarı-

yıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık ge-

lecek ders sayısına ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

c) Başarısız, koşullu geçer not alınan dersler ile geçerlik süresi dolan dersler tekrarlanır.

ç) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.

Doktora programlarında ders aşamasında intibak işlemleri

MADDE 47 – (1) Doktora programlarında, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

dört yarıyılda, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için altı yarıyılda derslerini tamamla-

yamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencilere derslerini tamamlamak

için bir yarıyıl ek süre verilir ve aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Başarısız dersler ile koşullu geçer not alınan dersler tekrarlanır.

b) Öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değişebilir ve yeni dersler alması

EABD tarafından istenebilir.
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(2) Doktora Programlarında ek süre sonunda derslerini tamamlayamayan veya genel

not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrenciler DYS’ye giremez, programa intibakları yeniden

yapılır ve aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Öğrencinin azami süresi yeniden başlatılır.

b) Geçerlik süresi içerisinde olan ve geçer not alınan dersler programa sayılabilir. Prog-

rama sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen yarı-

yıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık ge-

lecek ders sayısı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

c) Başarısız ve koşullu geçer not alınan dersler ile geçerlik süresi dolan dersler tekrar-

lanır.

ç) Öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir ve yeni dersler alması EABD

tarafından istenir.

d) Öğrencinin talebi, ilgili EABD ve EYK onayı ile kayıtlı olunan program/alan ile

ilgili tezsiz yüksek lisans programına istenirse geçiş yapılabilir.

e) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.

Doktora yeterlik sınavı aşamasında intibak işlemleri

MADDE 48 – (1) DYS aşamasında başarısız olan öğrencilere aşağıdaki işlemler uy-

gulanır:

a) Doktora Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen en fazla üç adet kredili ders NI statü-

sünde alınır.

b) Bu derslerin ikinci DYS’yi takip eden iki yarıyıl içerisinde en az BB notu ile tamam-

lanması gerekir.

c) Bu derslerde başarılı olan öğrencilerin DYS’ye üçüncü kez girme hakkı vardır.

ç) Üçüncü DYS’de başarılı olan öğrenciler tez çalışmalarına devam eder.

d) DYS aşamasında başarısız öğrenciler isterlerse ilgili EABD ve EYK onayı ile kayıtlı

olunan program/alan ile ilgili tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

Doktora tez önerisi aşamasında intibak işlemleri

MADDE 49 – (1) Tez önerisi savunmasında başarısız olan öğrencilerin tez danışmanı

ve/veya tez konusu değişebilir ve EABD tarafından NI statüsünde yeni dersler alması istene-

bilir.

Doktora tez aşamasında intibak işlemleri

MADDE 50 – (1) Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya ara-

lıklı olarak üç kez U notu alan başarısız öğrencilerin tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir

ve EABD tarafından NI statüsünde yeni dersler alması istenebilir.

Doktora tez savunması aşamasında intibak işlemleri

MADDE 51 – (1) Tez savunmasının herhangi bir aşamasında başarısız olan öğrencilerin

azami süresi yeniden başlatılır ve aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Geçerlik süresi içerisinde olan ve geçer not alınan dersler programa sayılabilir. Prog-

rama sayılan ders sayısına göre öğrencinin yeni azami süresinden harcadığı kabul edilen yarı-

yıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık ge-

lecek ders sayısı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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b) Koşullu geçer not alınan dersler ile geçerlik süresi dolan dersler tekrarlanır.
c) Öğrencinin tez danışmanı ve/veya tez konusu değişir ve yeni dersler alması EABD

tarafından istenebilir.
ç) Bu öğrencilerin azami sürenin bitimine kadar dersler, DYS, tez önerisi savunması

ve tez sınavı dahil olmak üzere programın tüm gerekliklerini tamamlamaları gerekir.
d) Tez aşamasında başarısız öğrenciler ilgili oldukları alanlarda tezli veya tezsiz bir

yüksek lisans programına isterlerse geçiş yapabilirler.
e) Başarısızlık durumunda aynı süreç tekrarlanır.
Başarısız öğrencilerin tezli veya tezsiz programlara geçişi
MADDE 52 – (1) Lisansüstü programların herhangi bir aşamasında başarısız olan öğ-

rencilerin tezli veya tezsiz programlara geçiş yapma koşulları Üniversite Senatosu tarafından
belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri, Katkı Payı, 

Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin, Kayıt Sildirme ve Tebligat

Diploma ve belgeler
MADDE 53 –  (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır.
a) Yüksek Lisans Diploması: Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet

koşullarını sağlayanlara verilir.
b) Doktora Diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet

koşullarını sağlayanlara verilir.
c) Geçici Mezuniyet Belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus ol-

mak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma
yerine geçen bir belgedir.

ç) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

d) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

e) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.
(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Diplomalar Rektör, ilgili enstitü müdürü ve EABD başkanı.
b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü, EABD başkanı ve ÖİDB yetkilisi.
c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.
(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.
(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.
(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, basın yolu ile ilan edil-

mesi koşuluyla yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine "ikinci nüsha" ibaresi konulur.
(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.
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Akademik danışman

MADDE 54 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye tam za-

manlı ODTÜ öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum,  mesleki gelişim ve kariyer konularında bil-

gilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine

göre yapılır.

Burs

MADDE 56 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 57 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 58 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğre-

nim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 59 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim ve maddi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıllık

bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren ilgili yöne-

tim kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte

ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur.

EABDB izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle bir-

likte ilgili yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi

bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak

öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri

çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik

takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe

ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir.  Başvuru, öğ-

rencinin akademik/tez danışmanı, EABDB ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendi-
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rilerek ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde de-

ğerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde

yarıyıl kaydını yaptırabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 60 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde ÖİDB’ye başvurarak kayıtlarını sil-

direbilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri

için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-

leri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zo-

runludur.

(3)  Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru

ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat

MADDE 61 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek

yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kuzey Kıbrıs Kampüsü

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampüsünde yürütülen lisansüstü

programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 25/8/1996 tarihli ve 22738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orta

Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından önce lisansüstü prog-

rama başlamış olan öğrencilerden başarısız olanlara, sadece 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı bi-

rinci ve ikinci yarıyıllarına mahsus olmak üzere öğrencinin lehine durumlarda bu Yönetmeliğin

63 üncü maddesinde yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER 

YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 
HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı lisans

programlarına kabul edilen öğrencilerden İngilizce seviyeleri Üniversitedeki dersleri takip ede-
bilecek seviyede olmayanlar için sunulan İngilizce eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Bö-

lümü tarafından yürütülen Hazırlık Sınıfı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Her biri en az on altı haftadan oluşan iki yarıyılı,
b) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,
c) İYS: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik

Sınavını,
ç) Lisans programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
d) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Seviye Belirleme Sınavı: Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini

belirleyen sınavı,
h) TİB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce

Bölümünü,
ı) TİB Hazırlık Sınıfı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İn-

gilizce Hazırlık Sınıfını,
i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,
j) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
k) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
l) YDYO Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik kurullar
MADDE 5 – (1) TİB Hazırlık Sınıfıyla ilgili olarak oluşturulan akademik kurullardan;
a) TİB Bölüm Kurulu; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve danışmanlarından

oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar
YDYO Kurulu ve/veya Senatonun onayına sunulur.
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b) TİB Akademik Bölüm Kurulu; TİB’de tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşur.
Kurul Başkanı TİB Başkanıdır. Kurul, Hazırlık Sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi
ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve önerilerde bulunur.

Öğretim dili ve İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Lisans programlarına

kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında YDYO tarafından hazır-
lanan ve uygulanan İYS ile belirlenir. Lisans öğrencileri için İYS’de başarı notu 100 üzerinden
en az 59,50’dir.

(2) Anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları ile en az son üç yılında, İngilizcenin
anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurum-
larında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların İngilizce yeterlikleri
YDYO Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) İYS’de başarılı olanlar ile YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından eşdeğer-
liği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde edenler, yerleştirildikleri lisans
programına kayıt yaptırabilirler.

(4) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez.
Seviye belirleme sınavı
MADDE 7 – (1) TİB Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi seviyedeki grupta eğitim

görecekleri, İYS’den aldıkları puan veya seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir.
Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her akademik yılbaşında TİB Bölüm
Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) TİB Hazırlık Sınıfında normal eğitim-öğretim süresi bir akademik yıl,

azami eğitim-öğretim süresi ise iki akademik yıldır.
(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, aka-

demik takvim ile düzenlenir.
(3) TİB Hazırlık Sınıfında bir akademik yılsonunda herhangi bir nedenle başarısız olan

öğrencilerin ikinci akademik yıla devam koşulları TİB Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya

eşdeğeri sınavlar ile yeniden Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler bir defaya mahsus olmak
üzere TİB Hazırlık Sınıfına sadece bir akademik yıl devam edebilir.

TİB kayıtları
MADDE 9 – (1) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler Üniversitenin resmi internet

sayfasında ilan edilen tarihte kayıt işlemlerini yaparlar.
(2) TİB öğrencilerinin yarıyıl kayıt yenileme işlemleri, varsa katkı payı veya öğrenim

ücretinin ödenmesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlüklerin (yurt, kütüphane borcu
ve benzeri) yerine getirilmesinden oluşur.

(3) İlan edilen kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve
kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.

(4) İlgili yarıyıl için kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek
ve belgeleyerek TİB Başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar
başvurur. Mazereti YDYO Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen ve gerekli kayıt koşul-
larını sağlamış olan öğrencilerin yarıyıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler TİB Hazırlık
Sınıfına devam hakkını kaybeder.
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Devam durumu
MADDE 10 – (1) Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur.
(2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80’den az olmamak üzere TİB Bölüm

Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür.
(3) 18/11/2002 tarihli ve 24940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik

Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği kapsamında alınan sağlık
raporları ile belgelenen veya TİB Bölüm Kurulu tarafından onaylanan özel durumlar dışındaki
mazeretler kabul edilmez.

(4) TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler prog-
rama devam hakkını kaybeder.

Başarı ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen, hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye

ilişkin esaslar her akademik yılbaşında TİB resmi internet sitesinde duyurulur.
b) TİB Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları İYS ile belirlenir. İYS’ye gire-

bilmek için gerekli koşullar TİB Bölüm Kurulunun önerisi üzerine YDYO Kurulu tarafından
belirlenir.

c) Bir akademik yılsonunda başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna kayıt ve yaz
okulu sonundaki İYS’ye giriş koşulları TİB Bölüm Kurulunun önerisi üzerine YDYO Kurulu
tarafından belirlenir. Bir akademik yılsonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen İYS’de ba-
şarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yılbaşında verilen İYS’ye girebilir.

ç) TİB Bölüm Kurulu tarafından belirlenen koşulları sağlayamadığı için başarısız olan
öğrenciler programa devam hakkını kaybederler.

Programa devam hakkını kaybeden öğrenciler
MADDE 12 – (1) Herhangi bir nedenle TİB hazırlık sınıfına devam hakkını kaybeden

öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri ge-
rekir:

a) Bu öğrenciler sadece akademik yılbaşında yapılan İYS’ye girebilirler.
b) İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan ge-

çerli puanı almaları gerekir.
(2) İYS’ye başvuru tarihi ve koşulları TİB’in resmi internet sayfasında ilan edilir.
İzinli sayılma
MADDE 13 – (1) Öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir akademik

yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, YDYO Yönetim Kurulu tarafından her
defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir. TİB Hazırlık Sınıfı öğrencilerine
eğitim-öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez.

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:
a) Sağlık,
b) Askerlik,
c) Maddi ve ailevi,
ç) Eğitim,
d) İngilizce bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek.
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(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile bir-
likte TİB Başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar baş-
vurur; ancak sağlık, maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru için süre
kısıtlaması yoktur.

(4) TİB Başkanlığı öğrencilerin izin talebini YDYO Yönetim Kuruluna iletir.
(5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak

öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
(6) İzinli sayılan süre eğitim-öğretim süresine dahil değildir.
(7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden akademik yıl için TİB’e kaydını yenileyebilir

veya akademik yılbaşında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabi-
lirler.

(8) İngilizce dil bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek üzere izin alan öğrenciler için
aşağıdaki koşullar uygulanır:

a) Bu öğrenciler TİB’de bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır.
b) Bu izni TİB’deki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yıl ba-

şında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin ikinci akademik yıla devam ko-
şulları TİB Kurulu tarafından belirlenir.

c) Bu izni TİB’deki ikinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yıl ba-
şında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin TİB Hazırlık Sınıfına tekrar devam
hakkı yoktur. Bu öğrenciler, akademik yılbaşında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans prog-
ramına kayıt yaptırabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kuzey Kıbrıs Kampusu
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampusunda yürütülen Yabancı Dil-

ler Okulunda uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş
MADDE 15 – (1) TİB’de öğrenim gören öğrencilerin Türkçe öğretim yapan kurumlara

geçişleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 16 – (1) 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta

Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 17/8/2012 tarihli ve

28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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2012 EKİM GAZETELERİ KILIÇ 
1200-5 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Kasım 2012 
PAZAR Sayı : 28457 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 17. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2009/658 
Karar No : 2011/380 
Sahte Parayı Bilerek Kabul etmek suçundan sanık Musa ve Ayşe oğlu, 1981 SOMALİ 

doğumlu, SOMALİ/MOGADİSHU adresinde oturan İBRAHİM MAVGAN hakkında, 
TCK 97/2. TCK 62. , TCK 52/2. TCK 53/1-a-b-d-e mad. Gereğince verilen 10 AY 

HAPİS, 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI VE BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN 
BIRAKILMASINA dair verilen karar, sanığın tüm aramalara rağmen gıyabında verilen karar 
tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazete’de 
ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ yapılmış sayılan tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilerek veya 
tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunarak karara karşı Yargıtay ilgili ceza 
dairesine başvurulabileceğine aksi taktirde hükmün kesinleşeceğine ilişkin olup, temyiz 
edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7881 

—— •• —— 
54 ncü Mekanize P. Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 
 (EDİRNE) 
Esas No : 2012/174 
Karar No : 2012/109 
Sanık Kimliği : Mustafa YILDIRIM, İsmail ve Sırma oğlu 1969 D.lu, KIRIKKALE ili 

Sulakyurt ilçesi Ayvatlı Nüf.a kayıtlı, 54. Mknz. P. Tug. K. Yrdc. Tow. 
Bl. K.lığında 1989-106 sicil sayılı P. Bçvş. olarak görevli iken AÇIKLI, 
TC KİMLİK NO: 56926590934 

Suç : Zimmet 
Suç Tarihi : 2007 Ekım-2008 Ocak 
Yukarıda suçu, suç tarihi ve açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememiz 25.04.2012 

yun ve 2012/174-129 esas-karar sayılı gerekçeli hüküm ile sanık Mustafa YILDIRIM hakkında 
2007 Ekim-2008 Ocak tarihleri arasında zimmet suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması 
istemiyle kamu davası açılmış; sanığın As. C.K.nun 131/1,5237 S. TCK.nun 62/1,50/1-a,52 nci ' 
maddeleri gereğince ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ÇIKARILMASINA kararı 
verilmiştir. Ancak işbu karar tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması nedeni ile tebliği 
mümkün olamadığından, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29. 30 ve 31 nci Md.lerı uyarınca ilânen tebliği 
ve ilân tarihinden 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 

 7938 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Giresun Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Fevzi Çakmak Mahallesi F.14 pafta, 655 

ada, 226 nolu parseldeki 4470.24 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı 
teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 

2 - İhale 29.11.2012 Perşembe günü saat 13.30’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan 
Caddesi No: 1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale 
komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır. 

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 5.990.121,60 TL’dir. 
Geçici teminat 179.703,60 TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir. 

4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve 
ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak 
isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur. 

5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler; 
- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki 

belgelerin bulunması zorunludur: 
A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır: 
I) Gerçek Kişiler İçin; 
a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile 

elektronik posta adresi 
b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 
c) Noter onaylı imza sirküleri 
d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname 
II) Tüzel Kişiler İçin; 
a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2012 yılı içerisinde 

düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası 
b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça 

gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi 
c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti 
d) İmza sirküleri 
e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 
III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler 
a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi 
b) Teklif mektubunu içeren iç zarf 
c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge 
d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş 

şartname 
e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan 
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere 

katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı 
taahhütname  

B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.  
6 - Teklifler, en geç 29.11.2012 Perşembe günü saat 13.30’a kadar Giresun Belediye 

Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
 8603/1-1 
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PNÖMATİK ZAMAN RÖLESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: PNÖMATİK ZAMAN RÖLESİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2012/157877 
Dosya no  : 1222090 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Pnömatik zaman rölesi; 24 adet 
b) Teslim yeri  : T.T.K. Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip; 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.11.2012 Perşembe günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. NORGREN marka malzemelerin yetkili satıcısı olduğunu gösterir belge. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 15.11.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 
- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8635/1-1 
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AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 
b) Telefon No : 0274 614 10 07 
c) Faks No : 0274 614 59 94 
d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 
2 - İhalenin; 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı 
c) Teslim Yeri/İşin 

Yapılacağı Yer 
d) Teslim Süresi/ 

İşin Süresi 

1- Aşırı akım koruma rölesi 
(İKN:2012/144112) 
D.NO:202-GLİ/2012-895 

1 kalemde 
4 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

90 takvim günü 

2- Kesintisiz güç kaynağı 
(İKN:2012/143594) 
D.NO:506-GLİ/2012-891 

2 kalemde 
10 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 30 takvim günü 

3- Muhtelif döküm malzemesi 
(İKN:2012-144113) 
231-GLİ/2012-892 

14 kalemde 
97 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

120 takvim günü 

4- Komatsu kamyon yedekleri 
(İKN:2012/144184) 
D.NO:246-GLİ/2012-894 

17 kalemde 
1130 Adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

75 takvim günü 

5- Standart pompa yedekleri 
(İKN:2012/158451) 
D.NO:291-GLİ/2012-942 

8 kalemde 
63 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

45 takvim günü 

6- Hitachi iş makinası yedekleri 
(İKN:2012/144141) 
D.NO:242-GLİ/2012-893 

13 kalemde 
60 adet, 6 takım 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

75 takvim günü 

7- Laboratuvar bilgi yönetim 
sistemi yazılımı 
(İKN:2012/144105) 
D.NO:676-GLİ/2012-896 

1 kalemde 
1 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

60 takvim günü 

8- Lavvar otomasyon sistemi 
rehabilitasyonu 
(İKN:2012/137334) 
D.NO:531-GLİ/2012-857 

1 sistem 
rehabilitasyonu 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

31.07.2013 
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3 - İlanın; 

a) Konusu 
b) İhale Tarih 

ve Günü 
c) Son Teklif 
Verme Saati 

d) İhale 
Saati 

e) İhale 
Doküman 

Bedeli 
1-Aşırı akım koruma rölesi 
(İKN:2012/144112) 
202-GLİ/2012-895 

19.11.2012 
PAZARTESİ 14.00 14.00 30,00 TL 

2- Kesintisiz güç kaynağı 
(İKN:2012/143594) 
506-GLİ/2012-891 

19.11.2012 
PAZARTESİ 15.00 15.00 30,00 TL 

3- Muhtelif döküm malzemesi 
(İKN:2012-144113) 
231-GLİ/2012-892 

19.11.2012 
PAZARTESİ 16.00 16.00 30,00 TL 

4- Komatsu kamyon yedekleri 
(İKN:2012/144184) 
246-GLİ/2012-894 

20.11.2012 
SALI 14.00 14.00 30,00 TL 

5- Standart pompa yedekleri 
(İKN:2012/158451) 
291-GLİ/2012-942 

20.11.2012 
SALI 15.00 15.00 30,00 TL 

6- Hitachi iş makinası yedekleri 
(İKN:2012/144141) 
242-GLİ/2012-893 

20.11.2012 
SALI 

16.00 16.00 30,00 TL 

7- Laboratuvar bilgi yönetim 
sistemi yazılımı 
(İKN:2012/144105) 
676-GLİ/2012-896 

21.11.2012 
ÇARŞAMBA 14.00 14.00 30,00 TL 

8- Lavvar otomasyon sistemi 
rehabilitasyonu 
(İKN:2012/137334) 
531-GLİ/2012-857 

21.11.2012 
ÇARŞAMBA 15.00 15.00 30,00 TL 

 
f) Yapılacağı Yer : Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale 

Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA 
g) Teklif Türü : İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat 

Teklifi 
h) Sözleşme Türü : Birim Fiyat Sipariş Mektubu 
4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanı, yukarıda konu karşılığında 
belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur. 

b) İhale Dokümanını Satın alınacağı Yer: 
TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 
5 - Teklifler: 
Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği 
gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2012 – Sayı : 28457 

 

6 - İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 
belirtildiği şekli ile tüm ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler. 
11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde (Aşırı akım koruma rölesi, laboratuar bilgi yönetim 

sistemi yazılımı ve lavvar otomasyon sistemi rehabilitasyonu hariç) kalem bazında kısmi teklif 
verilebilecektir. 

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 
14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak ,ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 
15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları: 
T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 
T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 
VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 
İlgilenenlere duyurulur. 8640/1-1 

—— • —— 
BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ STOK SAHALARINDA BULUNAN 105.000 TON 

AMBALAJLI BİG BAG VE DÖKME CEVHERİN NAKLİYE İŞİ  
AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - İhale Kayıt No  : 2012/156508 
2 - Teşekkülün; 
a) Adı ve Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Ayvalı-
Keçiören/ANKARA  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 294 22 16 - 229 21 32 
3 - İhale Konusu İşin;  
a) Adı  : Torbalı Big Bag ve Dökme Ürünün, Bigadiç Bor İşletme 

Müdürlüğü Stok Sahalarından İzmir Alsancak Limanına, 
Bandırma Limanı Stok Sahasına veya Bandırma Bor 
İşletme Müdürlüğü Stok Sahasına ve İstanbul Ambarlı 
Limanına Nakliyesi 

b) Niteliği : Teknik şartnamede belirtilmiştir. 
c) İşin Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Bigadiç/BALIKESİR 
d) İşin Miktarı : 105.000 Ton 
4 - İhalenin; 
a) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. 

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Ayvalı-
Keçiören/ANKARA 



4 Kasım 2012 – Sayı : 28457 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

b) Tarih ve Saati : 28.11.2012 Çarşamba günü, Saat: 11.00 
c) Usulü : Açık İhale Usulü 
5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA) 
Kat: 12, 1203 nolu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler 28.11.2012 Çarşamba günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,  
7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belgeyi, 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
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7.1.10. İş Deneyim Belgesini, 
İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer 
hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” 
olduğu gibidir. 

7.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,  
İhale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya 

benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve 
organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü araçla (kamyon veya tır) 
karayolundan yük nakliyesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.  

7.1.11. 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yurtiçi 
taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair TC. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan 
Taşıma Yetki Belgesi aslını veya noter onaylı suretinin ibraz edilecektir.  

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari 
taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak ihalede istenen 
taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini 
sunmak zorundadır.  

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları 
yeterlidir. Diğer belge sahiplerinin 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan 
hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir. 

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4. ve 7.1.11. maddelerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

8. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 
(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 
1203 nolu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman 
satış bedelini, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki 37712245-5001 
(TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına 
yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi 
dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin 
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 
başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı fakslarına göndermek suretiyle 
ihale dokümanını satın alabilirler. 

10 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 
Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 8628/1-1 
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2013 YILI DUVAR VE MASA TAKVİMİ TASARIMI, BASIMI VE 
MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
2013 Yılı Duvar ve Masa Takvimi Tasarımı, Basımı ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/159775 
1-İdarenin 
a) Adresi : Karanfil Sk. No: 62    06100 Bakanlıklar Çankaya/ 

ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 03124178470 - 03124255955 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tigem.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları 
Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri : Tarımsal Eğitim ve Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Gazi Mah. Yenimahalle/ANKARA 

c) Teslim tarihi : Sözleşme konusu malla işe başlanmasından 
itibaren 20 (Yirmi) gün içerisinde teslim 
edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. 

No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 12.11.2012 - 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresinden satın 
alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 
TR930001001745059943785205 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sk. 
No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8674/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2012/3786 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Örnektepe ve Sütlüce Mahalleleri Sınırları

İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan Olarak Belirlenmesi
Hakkında Karar

2012/3837 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında Karar

2012/3850 Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu
ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2012/3853 Bazı Taşınmazların Tesis Edilecek Enerji İletim Hattının Yapımı Amacıyla
İhtiyaç Duyulan Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım
Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2012/3854 Aydın İli, Bozdoğan İlçesinde Tesis Edilecek Akçay Hidroelektrik
Santraline Ait Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların
Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3855 Balıkesir İli, Bandırma İlçesinde Tesis Edilecek Olan Edincik Rüzgar
Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına
Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3877 Kars İli, Kağızman İlçesinde Tesis Edilecek Sena Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil
Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3900 Diyarbakır İli, Sur İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar

2012/3901 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Bazı Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— İçişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2012/3834 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

2012/3896 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü

Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri
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