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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2012/4152
           Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Turkish Petroleum International Company
Limited Şirketinin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine devredilmesine ilişkin ekli
Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17/12/2012 tarihli ve
3984 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde karar-
laştırılmıştır.
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24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4152 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına daya-
nılarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı olarak kurulmuş olan Turkish Petroleum
International Company Ltd. Şirketinin sermayesi 150 milyon ABD Dolarından 500 milyon
ABD Dolarına çıkarılmıştır. Söz konusu sermaye artırımının tamamı, nakden ve defâten
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının özkaynaklarından ödenir.

MADDE 2 – (1) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Turkish Petroleum Interna-
tional Company Ltd. Şirketi hisseleri, 1 inci maddede öngörülen sermaye artırımını ve ödemeyi
müteakip bedelsiz olarak, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ye devredilir.

(2) Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketine ait TP Petrol Dağıtım A.Ş.
hisseleri, bedelsiz olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Turkish Petroleum Over-
seas Company Ltd. Şirketine devredilir.

(3) Bu Karar kapsamında yapılacak sermaye artırımı ve hisse devirlerine ilişkin işlemler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından yürütülür.

MADDE 3 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.; Türkiye'nin petrol ihtiyacının karşı-
lanmasına katkıda bulunmak, uluslararası ticaret alanında faaliyette bulunmasını temin etmek,
petrol ameliyeleri (arama, sondaj, üretim, taşıma, pazarlama, saha hizmetleri ve rafinaj gibi)
ve petrol ticareti ile jeotermal ameliyelerini icabında kuracağı şirket vasıtası ile yürütmek ama-
cıyla, yabancı devlet mevzuatına göre faaliyet göstermek üzere yurtdışında bir şirket kurabilir,
gerektiğinde kurulmuş şirketlere, o şirkette yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren
bir nispetle iştirak edebilir."

MADDE 4 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
Kararın 2 nci maddesinde yer alan "150 Milyon U.S. Dolarıdır." ibaresi, "500 Milyon ABD
Dolarıdır." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 – Şirketin yönetimi, çalışma esasları, iç denetimi ve Boru Hatları ile Petrol
Taşıma A.Ş. ile ilişkileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda Kalkınma
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından belirlenir.
Şirketin yönetim kurulu, bu şirketin tabi olduğu yabancı mevzuatın gerektirdiği esas ve şartlar
çerçevesinde düzenlenir."

MADDE 6 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki
Kararda yer alan "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı" ibareleri "Boru Hatları ile Petrol Taşıma
A.Ş.", "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının" ibareleri "Boru Hatları ile Petrol Taşıma
A.Ş.'nin", "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına" ibaresi "Boru Hatları ile Petrol Taşıma
A.Ş.'ye" ve "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca" ibaresi "Boru Hatları ile Petrol Taşıma
A.Ş. tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) Turkish Petroleum International Company Ltd. Şirketi ile ilgili olarak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yapılmış olan atıflar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma
A.Ş.'ye yapılmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın 3 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddeleri, 2 nci
maddede öngörülen devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanır.

MADDE 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 22 Ocak 2013 – Sayı : 28536

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             21 Ocak 2013
        69471265-305-650

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA
           “Türkiye-Belçika Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanları Üçlü Toplantısı” ile Dünya
Ekonomik Formu’na katılmak üzere; 22 Ocak 2013 tarihinden itibaren Belçika ve İsviçre’ye
gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan
                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   21 Ocak 2013
      B.01.0.KKB.01-06-12-51

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 21/1/2013 tarihli ve 69471265-305-650 sayılı yazınız.
           “Türkiye-Belçika Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanları Üçlü Toplantısı” ile Dünya
Ekonomik Formu’na katılmak üzere, 22 Ocak 2013 tarihinden itibaren Belçika ve İsviçre’ye
gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             21 Ocak 2013
        69471265-305-651

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA
           “Türkiye-Belçika Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanları Üçlü Toplantısı”na katılmak
üzere; 22 Ocak 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in
dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan
                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   21 Ocak 2013
      B.01.0.KKB.01-06-13-52

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 21/1/2013 tarihli ve 69471265-305-651 sayılı yazınız.
           “Türkiye-Belçika Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanları Üçlü Toplantısı”na katılmak
üzere, 22 Ocak 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in
dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

22 Ocak 2013 – Sayı : 28536                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2007 tarihli ve 26613 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahip-

lerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Nema ve Kâr Payı

Hesaplaması” olarak değiştirilmiş; birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci

fıkra olarak eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) 5664 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan hak sahip-

lerine EGYO tarafından ödenen kâr paylarının EGYO’nun yükümlülüğünü aşan kısmı, Hazine

Müsteşarlığınca incelenmesini müteakip düzenlenecek rapora istinaden Hazine tarafından

EGYO’ya ödenir. Bir hak sahibinin alacağı toplam kâr payı hesaplamasına ilişkin matematiksel

gösterim Ek-2’dedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan ile Toplu Konut İdaresi Başkanı birlikte yürütür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik, 28/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

ile Toplu Konut İdaresi Başkanı birlikte yürütür.

Ek-2

BİR HAK SAHİBİNİN ALACAĞI TOPLAM KÂR PAYINA İLİŞKİN

MATEMATİKSEL GÖSTERİM

29/2/2008 itibari ile EGYO’da oluşan kâr payı tutarı: (KPT)

EGYO’ya KEY karşılığı devredilen taşınmazların tutarı: 395.751.717,17 TL

Kâr Payı Katsayısı (KPK) = KPT/ 395.751.717,17 TL

Bir Hak Sahibinin Alacağı Toplam Kâr Payı = (Anapara + Nema) * KPK

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2007 26613

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2010 27455
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Canik Başarı Üniversitesinden:
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, ortaöğretim

alan öğretmenliğine ilişkin yetiştirme programı, doktora ve sanatta yeterlik programlarından
oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerini kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik ana bilim/ana sanat kurulu: İlgili ana bilim/ana sanat dalında fiilen eğitim

ve öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden
oluşan kurulu,

b) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,
dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar
yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları baş-
langıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak
yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Ana bilim/ana sanat dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan ana bi-
lim/ana sanat dalını,

e) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: Ana bilim veya ana sanat dalının bilim veya sanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu; ana bilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat
dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görev-
lilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ilgili enstitü yönetim
kurulunca atanan öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı/sanatta
yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan projeyi,

ğ) Enstitü: Canik Başarı Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler
veya Güzel Sanatlar Enstitüsünü,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bi-
lim ve ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
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ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü
kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması
konusunun özelliği gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yük-
sek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip
öğretim görevlisini,

j) Kredi: Bir kredi; bir yarıyıllık eğitim ve öğretim süresince devam eden, haftada bir
saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

k) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik
ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

l) Müdür: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek

lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,
n) Seminer: Lisansüstü program öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel

bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir me-
tinden oluşan çalışmayı,

o) Senato: Üniversite Senatosunu,
ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere
en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) Tez/sanatta yeterlik çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin
amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

r) Tezli yüksek lisans seminer dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmalarına
hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat olarak yapılan ve ba-
şarılı veya başarısız olarak değerlendirilen kredisiz dersi,

s) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-
lerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

ş) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,
t) Yarıyıl: Hafta sonu ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, en az yetmiş

çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından be-
lirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

u) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sa-
natta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına
yönelik sınavı

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Derslerin ve Ders
Sorumlularının Belirlenmesi, Öğretim Dili

Program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; enstitü ana bilim/ana sanat dalları

esas alınarak ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir.
Ana bilim dalı bulunmayan programların teklifi enstitü müdürü tarafından yapılır. Program
açma tekliflerinin, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü
Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hüküm-
lerine uygun olması gerekir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 22 Ocak 2013 – Sayı : 28536

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



(2) Program açma teklifleri; programın açılma gerekçesi, açılacak programda yarıyıllar
itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçmeli
olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte
yapılır. Teklifte, ayrıca aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alı-
nacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de be-
lirtilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları için başvurularda, ALES şartı aranmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı kapsama dâhil yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eği-
tim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili mev-
zuat hükümlerine göre belirlenir.

Program açma ölçütleri
MADDE 6 – (1) Program açma teklifleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak enstitü ku-

rulu tarafından karara bağlanır:
a) Programlar enstitünün ilgili ana bilim/ana sanat dalının araç, gereç ve mekân durumu

ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.
b) İlk defa açılacak programlar; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kabulü, Üniversi-

tenin Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, programların

özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü
kurulu kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; başvuru ve sınav tarihleri ile diğer başvuru şartları
birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az
kaç öğrenci ile yürütüleceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Öğrenim ücreti
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Eğitim ve öğretim ücretleri,

ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri, kendi isteği üzerine veya ilgili
mevzuat hükümleri gereğince ilişiği kesilenlerin öğrenciliğe devam hakkını kazanmaları ha-
linde ödeyecekleri eğitim ve öğretim ücretleri ilgili mevzuat hükümlerine göre öngörülen esas
ve usuller dahilinde belirlenir.

(2) Lisansüstü öğrencileri öğrenim ücretlerini aldıkları kredi sayısına bakılmadan, Mü-
tevelli Heyeti tarafından belirlenen şekilde öderler.

Anlaşma uyarınca öğrenim görenler
MADDE 9 – (1) Öğrenci değişimi konusunda yapılan anlaşmalar veya üniversitelerarası

protokoller uyarınca lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, söz konusu anlaşma ve
protokollerin öngördüğü özel hükümler saklı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine göre
öğrenim görürler.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları
MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir.
(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde bazı programlar için, enstitü

kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Se-
nato tarafından belirlenir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi,

enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz
ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği
akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkan-
lığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.
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(2) Dersler, öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı do-
çent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli olduğu tak-
dirde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer ana bi-
lim/ana sanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders
verdirilebilir.

Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Eğitim dili Türkçe’dir. İlgili ana bilim dalının teklifi ve enstitü ku-

rulunun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav, tez
ve sanatta yeterlik çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Kabul, Kayıt ve Dil Hazırlığı

Başvuru şartları
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına
uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda aranacak şartlar ve başvurulara ilişkin esaslar
şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip
olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; hazırlık sınıfları hariç en az on
yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına ya da bir lisans veya yüksek
lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler istemeleri halinde doğrudan
doktora programına başvurabilir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları gerekir.

d) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde; tezli yüksek lisans programları için en az 55, doktora programları için başvurduğu
alanda yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplo-
masına sahip olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla
enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. Sanatta ye-
terlik çalışmasına başvuracak adayların; güzel sanatlar ile konservatuar ana sanat dalları hariç
ALES’in sözel kısmından yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise
en az 80 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına
sahip olması gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Uluslararası geçer-
liliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative)
bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı
ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az
550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların
ALES karşılığı, enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının
Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından
en az 55 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması
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gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7;  klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplan-
ması ile elde edilir.

f) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortala-
ması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası
Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dil-
leri dışında bir yabancı dilden (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zo-
runludur. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (YDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International
English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eş-
değer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları da kabul edilebilir.

ğ) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenci-
lerin ALES ve eşdeğer sınavlardan birine girmiş olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Ensti-
tüsü ana sanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı
uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denk-
lik belgesi istenir. Ayrıca, Türkçe programlar için Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uy-
ruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

h) Öğrenci; tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına
birlikte başvurabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı ana bilim/bilim dallarındaki lisans-
üstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.

ı) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye enstitü
yönetim kurulu yetkilidir.

Jüriler
MADDE 14 – (1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı

bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri
arasından profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere ana bilim dalı başkanlığının
yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.
Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asil ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya
mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.

Öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvu-
rularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 puan üzerinden yapılan değerlendir-
meye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine
dönüşüm hesabında; bu konuya ilişkin ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas
alınır.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esas-
lara göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 50’si, li-
sans not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 10’u, mülakat notunun % 15’i dikkate
alınarak ortalama başarı puanı hesaplanır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir.
Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı
puanı kullanılır.
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b) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 50’si, lisans me-
zunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalama-
sının % 20’si ve yabancı dil puanının % 15’i, mülakat notunun % 15’i dikkate alınır ve ortalama
başarı puanının en az 55 olması gerekir. TUS temel tıp puanı ile başvuran tıp fakültesi mezunları
için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.

c) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans
not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si
dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü
ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

ç) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü
yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek
şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir; adaylardan referans mektubu, hedefleri belirtir
kompozisyon ve benzeri belgeler istenebilir ve değerlendirmeye katılmasına izin verilebilir;
yabancı dil, lisans not ortalaması ve benzeri için alt sınırlar belirleyebilir; ALES puanının or-
talama başarı puanına etkisi % 50’den az olmamak kaydıyla ortalama başarı puanının hesap-
lama yöntemini değiştirebilir. Giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü
sınavına alınacak öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar
Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.

(3) Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate
alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış
liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunu-
lur.

Enstitüye kayıt
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü

yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim
kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan ede-
bilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi so-
nuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların ye-
rine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adaylar kesin kayıt başvurusu yapabi-
lirler.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kay-
dını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

(3) Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrenci-
lerin kaydı silinir.

Dil hazırlığı
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, talep ettikleri tak-

dirde enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına bir yıl süre
ile devam edebilirler.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların

eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanlarda almış olan adaylar.
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b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan
lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen esas-
lara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi
bilim dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program
dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisans-
üstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel
hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik ders-
ler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlar-
daki derslerin toplam kredisi iki yarıyıl için yirmi dördü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir
takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisans-
üstü sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet
ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam et-
mek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam
etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 19 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci
statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınav-
larla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı
başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrenci-
lerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü prog-
ram mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.

(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir. Özel
öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 20 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir
öğrenci, önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.0 veya
100 üzerinden 70; doktorada en az 2.50 veya 100 üzerinden 75 olması koşuluyla lisansüstü
programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
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(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları ilgili ens-
titü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve
enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan baş-
vurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu
tarafından karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili
ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca
önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre
tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci ek dersleri
öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt
MADDE 21 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme

hakkını kazanan öğrenciler ve kayıt işlemleri ilgili enstitü tarafından ilan edilir.
(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin

olması gerektiğine ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.
Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğ-
renciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zo-
rundadır. Bir yarıyıl içinde en az iki kez başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine
göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama
çalışması biçiminde yapılır. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

a)
Harf 4’lük sistem 100’lük sistem
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
FF 0.00 0-69

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) Eksik notu (I); hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu

halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir
dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim tarihinden
itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I)
notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü
anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi
bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) Yeterli notu (S); kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı
öğrencilere verilir.
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3) Yetersiz notu (U); kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başa-
rısız olan öğrencilere verilir.

4) Gelişmekte olan notu (P); tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.
5) Transfer notu (T); yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış

oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü tarafından
kabul edilmiş dersler için verilir. (T) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

6) Muaf notu (EX); Senatoca belirlenen derslerden ilgili anabilim dalınca uygulanan
muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ortala-
maya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

7) Katılmamıştır notu (NI); öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not
ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin
ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki ders-
ler de bu Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu
program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan ders-
ler tekrarlanmaz.

8) Devamsız notu (NA); derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders
uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-
manınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o
dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin top-
lamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatıla-
rak verilir.

(5) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az
2,50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğ-
renim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar
dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar
geçerlidir.

(6) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC (2,00) olması gerekir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notu-

na, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından
incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek ke-
sinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş
gün içinde sonuçlandırılır.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 24 – (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü
yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü
alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin vere-
bilir.

(2) Seçimlik bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya
bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer.
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Mazeret ve izinler
MADDE 25 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim ve öğretim yılı baş-

langıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir.
Öğrenci izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, ekonomik ne-
denler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, öğrencinin mazeret olarak beyan
edeceği ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl
içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edil-
mez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvur-
ması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde
ilgili enstitü yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu
sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
Yüksek lisans programları
MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk
programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvu-
ruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve öne-

risinin, doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin; enstitü yönetim
kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri
için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek
ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere,
uzmanlık alan dersi açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan der-
sini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir.

(2) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü kurulunca belirlenir ve enstitü yönetim
kurulu tarafından uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program toplam en az yirmi bir krediyi tamamlayan dersler ile bir seminer dersi ve
tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Öğrenciler, kendilerine bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak
belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. An-

cak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler
tez sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-
duğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması ha-
linde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dör-
düncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde
savunması için ek süre verilebilir.

(4) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez da-
nışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belir-
leyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda ikinci tez danışmanı atanır. Ayrıca, diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından da tez
danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı; ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-
dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin
veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

Seminer dersi
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını
ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorun-
dadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program
koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla
yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan se-
miner sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye
verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise (S), başarısız ise (U) notu verilir. Başarısız olan öğrenci
seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun bi-
çimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda,
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tara-
fından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan
eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru
ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını oy
çokluğu ile verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman atanır
ve yeni bir konuda tezini hazırlaması için ek süre verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezini
bu süre içinde savunamayan öğrenci, tez hazırlama ve savunma haricindeki öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

Yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

yüksek lisans tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitü tez yazım esas-
larına göre hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil
yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki
verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir. Bu
program, toplam en az otuz krediyi tamamlayan dersler ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci,
dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyılın sonunda tez
yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır.
Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

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

Danışman ataması
MADDE 35 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapa-
cak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabi-
lim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda
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en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki dok-
toralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir. Gerekli hallerde
öğrencinin veya danışmanının talebi, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla

altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlaya-
mayan öğrenci, ders ve sınav haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya
proje aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre
içinde öğrenimlerini bitiremeyenler, ders ve sınav haricindeki öğrencilik haklarından yararla-
namaz.

Yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden en az birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam en az yirmi

bir krediyi tamamlayan ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki krediyi tamamlayan ders, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam dokuz
krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam on
sekiz kredi kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan ders-
lerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Or-
tak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa dü-
zenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.
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Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak
ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından be-
lirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar
indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi;
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not
ortalaması 3,00’ın altında kalan öğrenci tez aşamasına geçemez.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için
tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre veri-
lebilir. Bu süre sonunda da tezini tamamlayamayan öğrenci; tez hazırlama ve savunma hari-
cindeki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tez danışmanı ataması
MADDE 40 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için
ise dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı öne-
risi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için
ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin bir-
den fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanlar
diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt
dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı ilgili ens-
titü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye
bildirir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, ana bilim dalı başkanlığının
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör, doçent veya yardımcı doçentler
arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından
tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sa-
natta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları
yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlen-
dirmek amacı ile beş üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az dok-
tora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci
en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç sekizinci yarıyılın ye-
terlik sınavı döneminde tekrar sınava girer. İkinci sınavda da başarısız olan veya ikinci sınav
hakkını kullanmayan öğrenci tez aşamasına geçemez.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans progra-
mına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı
olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.
Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştire-
mez.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bu-
lunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme
komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar
çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni
bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç
ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi sa-
vunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci tez aşamasına geçemez.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-temmuz veya hazi-
ran-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tari-
hinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan
çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplan-
tılarına üst üste iki kez katılmayan öğrencinin tez konusu değiştirilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul

tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan
raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi reddedilen öğrencinin tez konusu değiştirilir ve öğrenciye yeni bir danışman atanır. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin tez ko-
nusu değiştirilir ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özet-
lerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora
diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen
çıkış belgesi verilebilir, ancak, diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 46 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yan-
lış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, ens-
titüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin işleri
MADDE 47 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

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

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası

Kurulunun 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülen

ön lisans ve lisans seviyesindeki programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve mezuniyet sü-
reçlerine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki eği-
tim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya mes-

lek yüksekokullarını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin kredi saat değeri ile

öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması
ile bulunan değeri,

ç) İlgili fakülte/yüksekokul kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yük-
sekokulların fakülte ve yüksekokul kurullarını,

d) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte
ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

e) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı
yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

f) Lisans programı: Normal öğrenim süresi en az sekiz yarıyıl olan bir yükseköğretim
programını,

g) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi en az dört yarıyıl olan bir yükseköğretim
programını,

ğ) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
ı) Uluslararası ortak öğretim programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

ortaklaşa yürütülen bir lisans veya ön lisans programını,
i) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
k) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrencilerin kabulü
MADDE 4 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir.
Yatay geçiş yolu ile kabul
MADDE 5 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya Üniversite içinden

yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Ara-
sında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İliş-
kin Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esas-
lara göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul
MADDE 6 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans program-

larına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine De-
vamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Özel öğrenciler
MADDE 7 – (1) Özel öğrenciler, İEÜ’de herhangi bir ön lisans ya da lisans programına

kayıtlı olmayan, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, sınırlı sayıda derse
kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin ön lisans-lisans düzeyindeki derslere kabulü bölüm başkanı ve/veya
dekan/yüksekokul müdürünün onayı ile yapılır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrenci haklarından yararla-
namazlar. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden
aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir
dereceyi göstermez.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler. Bu öğrenciler, Üni-
versitenin tüm öğrencilerine uyguladığı kurallara tabidir.

İlk kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrenci-

lerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde
yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin ka-
yıtları yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır.

Gerekli işlemler
MADDE 9 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının

kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:
a) İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak.
b) Yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi

olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir
belgeye sahip olmak.

c) Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi  ve benzeri yönünden engeli olma-
mak.
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(2) Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Senato tarafından
belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri de sağlamaları kaydıyla ve tespit edilen öğrenim üc-
retini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan
veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde
eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

Kayıt yenileme
MADDE 10 – (1) Her öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de be-
lirlenir.

(2) Öğrencinin dönem kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği
dönem dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması
zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri yapıl-
maz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kay-
dını yenilemeyenler, o dönemde derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde be-
lirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler “uzatmalı öğrenci” olarak öğrenim-
lerine devam ederler.

(6) Kaydı askıya alınmış öğrenciler ile uzatmalı öğrenciler kayda geldikleri akademik
yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(7) Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun
olamayan öğrenci, her dönemde öğrenim ücretini ödeyerek kaydını yeniler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında öğretim dili İngi-

lizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yürütülmesi zorunlu olan ders ya da programlar
Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyete yayımlanmadan önce bilgi verilir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası ya-
tay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sı-
nıfında öğretim, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sonu sınavları hariç her biri on dört

haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya
kısaltabilir.

(2) Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönemde
öğretim verilebilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar ayrı bir yö-
netmelikle düzenlenir.

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

Öğretim esasları
MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sistem

ile yürütülür.
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(2) Dersler; teorik, uygulama, atölye, klinik çalışması, laboratuvar, proje, dönem içi iş-
başı eğitimi, stüdyo ve benzeri çalışmaları ifade eder. Dersler, dönem esasına göre düzenlenir.
Ancak gerekli görülmesi halinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak açılabilir.

(3) İlgili akademik birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile uygun gö-
rülen dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, ilgili
birim yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayına sunulur.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler ilgili akademik birimlerin
gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı üzerine uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Eğitim-öğretim programları
MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, seminer, stüdyo, atölye,

proje, laboratuvar, saha uygulamaları ile dönem içi işbaşı eğitimi ve staj ve benzeri uygulama-
lardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı,
ilgili fakülte kurullarının önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Öğretim programları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye
kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır
ve ilgili bölümlerin önerileri üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile kesinleşir. Lisans programları toplam 240 AKTS, ön lisans programları 120 AKTS
kredisi olacak şekilde düzenlenir. Öğrenci iş yükü; ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik ça-
lışması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde
harcanan bütün zamanı ifade eder.

(3) Öğretim programlarında yer alan saha uygulaması, proje, dönem içi işbaşı eğitimi
ve stajların yürütülmesi ve değerlendirmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim programlarında haftalık ders, uygulama/laboratuvar saat ve İEÜ kredileri
ile AKTS kredileri belirtilir.

(5) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını önerebilir. Ser-
tifika programlarının esasları Senato tarafından düzenlenir.

Uluslararası ortak öğretim programları
MADDE 15 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak ön li-

sans ve uluslararası ortak lisans programları açılabilir.
(2) Bu programların eğitim-öğretimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ilgili

mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı

oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğ-
renciler kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğ-
rencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, Senato tarafından
belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında
belirlenen düzeyde başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde
muaf tutuldukları derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse
ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, dersi veren bölümün önerisi üzerine
ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin kredi değeri
MADDE 17 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saat-

lerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saat-
lerinin yarısından oluşur.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 22 Ocak 2013 – Sayı : 28536

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



(2) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için İEÜ/ye-
rel kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin be-
lirtilmesi ile yetinilir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yü-
küne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı
sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava ha-
zırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı
ifade eder.

Ders yükü
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin

kayıtlı olduğu bölümün programında ilgili dönemde belirtilen kredili ders sayısı ve toplam kre-
disi kadardır.

(2) Öğrencinin normal ders yükü:
a) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın

onayı ile en fazla bir ders,
b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın

onayı ile en fazla iki ders
arttırılabilir.
(3) Öğrencilerin bir dönemdeki normal ders yükleri akademik danışmanın onayı ile

azaltılabilir.
(4) Normal programlarından geri kalmış öğrenciler, önceki dönemlere ait almadığı veya

başarısız olduğu dersleri açıldığı ilk dönemde almakla yükümlüdürler.
(5) Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, mezuniyet aşamasındaki lisans

programı öğrencilerine yüksek lisans programlarından ders aldırılabilir.
Çift ana dal lisans programları
MADDE 19 – (1) Bir bölümün öğrencileri istekleri halinde çift ana dal lisans programı

olarak isimlendirilen başka bir bölümün lisans programında aynı zamanda öğrenim görebilirler.
Çift ana dal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik
kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programları
MADDE 20 – (1) Öğrencilere kendi programına ek olarak bir yan dal programına de-

vam etme izni verilebilir. Yan dal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından
çıkarılan yönetmelik kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programları
MADDE 21 – (1) Sertifika programı, ana dal programında üçüncü sınıfa geçen öğren-

cilere sunulan ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında belirli bir
kredi ile sınırlı olarak verilen derslerden oluşan programdır. Sertifika programına ait hususlar
Üniversite Senatosu tarafından çıkarılan Sertifika Programları Açılması ve Yürütülmesi Esas-
larına göre belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dö-

nem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim elemanlarının uygun gör-
düğü diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Rapor ve
disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda devam
yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.
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Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler dönem içi sınavlarının yanı sıra bir de dönem sonu sına-

vına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri ilgili öğretim
üyeleri/öğretim görevlileri tarafından dönem içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki deği-
şiklikler bölüm başkanı/yüksekokul müdürü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa sü-
reli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafın-
dan tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınavı so-
nuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı
tarafından takdir olunur. Dönem sonunda başarısız olan öğrenciler için ayrıca bütünleme sınavı
yapılır. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dikkate alınarak Öğrenci İşleri Mü-
dürlüğünce kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen
öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili fakülte dekan-
lığı/yüksekokul müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Ayrı ders kodu ile açılması durumunda, yukarıdaki esaslar dersin uygulama ve/veya
laboratuvarına ayrı ayrı uygulanır.

(6) Dönem sonu ders notu, dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne bildirilir. Notlar Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ilan edildiğinde kesinleşir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 24 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem

sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları,
dersi veren öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri
ve ağırlıkları, Üniversitenin web sitesinde yayınlanan AKTS Kataloğunda, dersin tanıtım say-
fasında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısı, değerlendirme ölçütleri göz önüne alı-
narak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notunun tak-
dirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalışmalarındaki başarısı ile ders
ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

a) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda
belirtilmiştir:

Puan Dönem ders notu Katsayı Statü
90-l00 AA 4,0 Başarılı
85-89 BA 3,5 Başarılı
80-84 BB 3,0 Başarılı
75-79 CB 2,5 Başarılı
70-74 CC 2,0 Başarılı
65-69 DC 1,5 Başarılı
60-64 DD 1,0 Başarılı
50-59 FD 0,5 Başarısız
49 ve aşağısı FF 0 Başarısız
b) NA notu, aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı başarısız sayılan öğrencilere

dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. NA notu, not ortalamaları hesabında FF
notu işlemi görür.

1) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girmeye
hak kazanamamak.
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2) Ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına
girmeye hak kazanamamak.

3) Dönem ara sınavları ve dönem sonu sınavının hiçbirine katılmamak.
(3) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
c) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları dönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I
notunun, dönem 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 dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar
yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi
üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi
içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğren-
cinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim
üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans
programının ilk iki dönemindeki dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu al-
dığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana-
dal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans
öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danış-
manın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Bir öğrenci, çekildiği dersi
açıldığı ilk dönemde almak zorundadır. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya res-
mi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören
değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi
ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar
uygulanmaz.

Notlarda maddi hata
MADDE 25 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında yer alan herhangi bir dersin de-

ğerlendirme sonucuna; ilanı tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde itiraz edilebilir. Öğrenci
İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi
hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi
dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Mü-

dürlüğü tarafından öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Not Ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin İEÜ kredisi

ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin
toplam İEÜ kredisine bölünmesi ile tespit edilir.  Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için
yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılarsa genel not
ortalaması elde edilir. Elde edilen ortalamalarda, virgülden sonraki ilk iki hane kullanılır.

(3) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan
en son not; müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tek-
rarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.
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Başarılı öğrenciler
MADDE 27 – (1) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar.
(2) Bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3,00-3,49

olanlar dönem şeref öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayı-
lırlar.

(3) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek
şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar.

Koşullu başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 28 – (1) Genel not ortalaması 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu ba-

şarılı sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bir üst sınıfa geçebilirler ancak mezuniyetleri için en
az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

(2) İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1,79 ve altında olan öğren-
ciler başarısız sayılırlar ve bir üst sınıfa geçemezler. Başarısız öğrenciler, genel not ortalama-
larını 1,80’e çıkartıncaya kadar başarısız oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden is-
tediklerini tekrar alabilirler.

(3) Başarısız öğrencilerden genel not ortalaması 1,50 ve üzerinde olanlar, danışmanı
tarafından uygun görülmesi halinde, bulunduğu sınıfın ilgili yarıyılında aldığı derslerden notu
BB, BA olan derslerinin yerel kredisinin bir katı, notu AA olan derslerinin yerel kredisinin iki
katı kredi toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, daha önce hiç almadığı alt ve/veya bir üst sınıfa
ait dersleri alabilirler. Bu şekilde alınabilecek dersler bulunduğu döneme ait normal ders yükü
ile sınırlı olup toplam üç adedi geçemez.

(4) Başarısız öğrencilerden genel not ortalaması 1,49 ve altında olanlar hiçbir şekilde
üst sınıftan ders alamazlar.

(5) Danışmanlarının onayı ile başarısız öğrenciler normal ders yükünden daha az ders
alabilirler.

(6) Başarısız öğrenciler, dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.
(7) Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dâhil

edilir.
Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan veya dersi normal dö-

neminde almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu
dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine ka-
yıtlı oldukları akademik birim tarafından uygun görülen dersleri alırlar.

(2) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı
oldukları dersleri, dersten başarılı oldukları dönemden sonraki en geç üç dönem içinde not yük-
seltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son
not geçerlidir.

(3) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce alıp ba-
şarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilirler.
Yeni alınan dersin, hangi dersin yerine sayılacağı başvuru formunda belirtilir. Bu şekildeki ders
saydırma işleminde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür
ve yerine sayılan dersin toplam puanı, dersin alındığı dönem sonundaki GNO’nun hesaplan-
masında kullanılır. Daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak,
öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.
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Öğrenim süresi
MADDE 30 – (1) Normal eğitim öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans

programları için dört yıl (sekiz yarıyıl), önlisans programları için iki yıl (dört yarıyıl) dır.
(2) Azami eğitim öğretim süresi, lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl),  ön-

lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl) dır.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, normal

öğrenim süresinden daha kısa sürede de mezun olabilirler.
(4) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm de-

ğiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programla-
rında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dahil edilir.

(5) Kayıtlı olduğu eğitim programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayarak mezun
olamayanlar uzatmalı öğrenci statüsüne alınırlar. Bu öğrenciler Üniversite Senatosunun belir-
lediği esaslar dahilinde ücret ödeyerek kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilerin ders ve sınavlara
katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam
eder.

(6) Uzatmalı öğrenci statüsündeki öğrenciler Üniversite burslarından yararlanamazlar.
(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim

süresinden sayılır.
(8) Öğrencilerin ön lisans ve lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ka-

yıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal
ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(9) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-
rında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

Akademik danışmanlık
MADDE 31 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul tarafından

bir danışman görevlendirilir.
(2) Akademik danışmanlığın yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diplomalar ve Belgeler

Diplomalar ve belgeler
MADDE 32 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları ta-

rihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Öğ-
renci İşleri Müdürlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları
öğrencinin veya ilgili kurum/kuruluşların isteği üzerine verilir.

(2) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az
240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer
yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik
ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi
verilir.

(3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarında onaylanarak
kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(5) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not or-

talaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. "Şeref" ve "Yüksek
Şeref" listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.
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(6) Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek
şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar.

(7) Ön Lisans Diploması: Meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.
Diploma üzerinde öğrencinin tamamladığı programın adı belirtilir.

(8) Lisans programını tamamlayamayanlara verilecek Ön Lisans Diploması: 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya
Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibak-
ları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının
bütün derslerinden başarılı olanlara verilir. Bu diploma, ilgili fakülte dekanı veya   yüksekokul
müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(9) Lisans Diploması: Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğren-
cinin fakültesi/yüksekokulu ve tamamladığı programın adı belirtilir.

(10) Çift Ana Dal Diploması: Çift ana dal programı uygulayan fakülte veya yüksek-
okullarda çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, dekan ve Rek-
törün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu çift ana dal progra-
mının adı ve çift ana dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(11) Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan
dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili dekan ve Rektörün imzaları
bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal
programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(12) Program Sertifikası: Sertifika programlarında öngörülen tüm dersleri alarak en az
2,00 ortalama ile tamamlayan öğrencilere katıldığı programın sertifikası verilir.

(13) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tara-
fından belirlenir.

(14) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili
dekan/müdür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi ve-
rilebilir.

(15) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının
verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir de-
faya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar

Kayıt sildirme
MADDE 33 – (1) Öğrenciler istedikleri anda Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe

ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildiren öğrencilerin durumu ilgili kurum, kuruluş
ve Üniversite içindeki birimlere bildirilir. Kaydını sildiren öğrenci Üniversiteye dönmek isterse
ilk başvuran veya geçiş yapan öğrencilerle aynı işleme tabi tutulur.

Ücretler
MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı,

ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerinin Üniversite tara-

fından ilan edilen tarihlerde yerine getirilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi
hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencilerden alınacak tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekli ve zamanı Mütevelli
Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme iş-
lemi yapılmaz.
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(4) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle
Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(5) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de, öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.

İlişik kesme
MADDE 35 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle

Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, varsa
kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yap-
maları şarttır.

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli ola-

bilecek bir mazeretleri nedeniyle öğrencisi oldukları fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu
kararı ile kayıtları dondurulabilir.

Kayıt dondurma süreleri
MADDE 37 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans

programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondu-
rulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt don-
durulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversite, kaydını donduran öğrenciden
bir sonraki dönemin öğrenim ücretini peşinen ödemesini talep eder.

Kayıt dondurma gerekçeleri
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve ge-

çerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel,
akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt
dondurmak için başvurabilirler.

(2) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi
olamaz.

Müracaat şekli ve süresi
MADDE 39 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin bel-

geleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Öğ-
renci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konul-
maz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti
ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma
halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi
MADDE 40 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde nor-

mal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt
dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenim-
lerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile
ispatlamak zorundadırlar.

Anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci değişimi
MADDE 41 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca,

öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl süresince
anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul
edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim sü-
resinden sayılır.
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(2) Öğrencinin, danışmanının onayı ile anlaşmalı üniversitede aldığı dersler ve bunların
başarı notunun nasıl yansıtılacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar-
laştırılır. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Burs
MADDE 42 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi

üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Sağlık işleri
MADDE 43 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere

uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yapılır.

Tebligat
MADDE 45 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yük-

seköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres
vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla
tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan
edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu
bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğ-
renciler, Üniversitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine teb-
ligat yapılmış sayılır.

Ölçme-değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması
MADDE 46 – (1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film,

tasarım, laboratuar ve staj raporu ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç,
son işlem gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 47 – (1) 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir

Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına
İlişkin Yönetmelik, 7/8/2002 tarihli ve 24839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme
Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin 2012-2013 Eğitim-

Öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanmasında doğabile-
cek intibak ve benzeri sorunların çözümünde ilgili yönetim kurulları yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET 25 MVA154/6,3 KV TRANSFORMATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Genel Müdürlüğüne ait 1 adet 25 MVA154/6,3 kV transformatörün Yeniköy 
Termik Santralından Yatağan Termik Santralına nakliyesi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek 
hizmet satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2013/4205 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yeaş Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

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

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAS Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

1-1adet 25 MVA154/6,3 kV transformatörün 
Yeniköy Termik Santralından Yatağan Termik 
Santralına nakliyesi işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 35 takvim günü 

3 - İhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 12.02.2013-14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / 
MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 
0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname 
bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde 
gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde 
gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 12.02.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 426/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3.806,38 TL ile en çok 58.439,21 TL arasında değişen; 
11/02/2013 günü saat 16.00’ ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 380,64 TL, en 
çok 5.843,92 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 29 Adet Muhtelif Vasıta ( Binek Oto, 
Kamyonet, Arazi Taşıtı, Zırhlı Araç ) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu 
Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 12/02/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 162 
numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

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

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

İlan olunur. 506/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 
GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 919,71 TL ile en çok 20.456,86 TL arasında değişen; 
31.01.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 91,97 TL, en çok 
2.045,69 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyonet panelvan, 
kapalı kasa kamyonet, vb. 30 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ 
Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 
01.02.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 
(0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 512/1-1 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI “MUHTELİF OYNAK MAKARALI RULMAN - SİLİNDİRİK 

MAKARALI RULMAN - DÖRT NOKTA RULMAN VE ÇAKMA MANŞON” 

AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013 / 6567 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Mak. Fab. Sivrihisar Cad. 

No:195/C Tepebaşı / ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : MUHTELİF OYNAK MAKARALI RULMAN - 

SİLİNİDİRİK MAKARALI RULMAN - DÖRT 

NOKTA RULMAN VE ÇAKMA MANŞON 

ALIMI (STD - TŞ - 008 Nolu Teknik Şartnameye 

Göre) 

 

 

Sıra 

No Malzemenin Cinsi ve Evsafı 

Miktarı 

Adet 

   1 OYNAK MAKARALI RULMAN 23128 ES  21 

   2 OYNAK MAKARALI RULMAN 23040 ES  13 

   3 OYNAK MAKARALI RULMAN 29340 E  9 

   4 OYNAK MAKARALI RULMAN 23134 ES  17 

   5 OYNAK MAKARALI RULMAN 22220 ESK  15 

   6 OYNAK MAKARALI RULMAN 22220 C 14 

   7 OYNAK MAKARALI RULMAN 22224 C  10 

   8 OYNAK MAKARALI RULMAN 22214 ESTVPB  10 

   9 OYNAK MAKARALI RULMAN 22220 ES  6 

 10 SİLİNDİRİK MAKARALI RULMAN NU 312 ETVP2  2 

 11 SİLİNDİRİK MAKARALI RULMAN NU 2312 ETVP2 3 

 12 DÖRT NOKTA RULMAN QJ312 MPA 1 

 13 ÇAKMA MANŞON AH X 320 15 

 

b) Teslim Yeri : Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 7 (yedi) gündür. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 07.02.2013-Perşembe - Saat: 14:00 

c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-

Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL.(Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.Ziraat Bnk.- Yunusemre Şb. - 

TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 /// Halkbank - Esk. Şb.- TR89 0001 2009 3480 0013 0000 
03 /// Vakıfbank-Yunusemre Şb.-TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 /// T.İş Bnk.Esk.Şb.-TR62 
0006 4000 0014 4000 0163 61 /// Akbank Esk.Şb.-TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 

hesaplarından birine 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 - Teklifler, 07.02.2013-Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş)takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 511/1-1 
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OTOMATİK PARMAK VE AVUÇ İZİ TEŞHİS SİSTEMİ BİLGİSAYAR VE 

MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan otomatik parmak ve avuç izi 
teşhis sistemi bilgisayar ve monitörler kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 
Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 
iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/01/2013 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 526/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar sunucu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 29.01.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır ve eksik belge ile gelinmemesi önem arz etmektedir. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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OTOMATİK PARMAK VE AVUÇ İZİ TEŞHİS SİSTEMİ İÇİN TARAYICI, YAZICI, KENAR 
ANAHTAR, LED TV, PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan otomatik parmak ve avuç izi 
teşhis sistemi için tarayıcı, yazıcı, kenar anahtar, led tv, projeksiyon cihazı kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/01/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR VE 
YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarların 
teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen DELL, HP ve LENOVO markalarından birine, lazer 
yazıcıların (siyah-beyaz) teknik şartnamesine ve Kuruluşça istenilen SAMSUNG, HP, CANON 
ve XEROX markalarından birine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis 
Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 30/01/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen muhtelif cins ve miktar 
taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarların teknik şartnamesine Kuruluşça istenilen DELL, 
HP ve LENOVO markalarından birine, lazer yazıcıların (siyah-beyaz) teknik şartnamesine ve 
Kuruluşça istenilen SAMSUNG, HP, CANON ve XEROX markalarından birine uygunluğunun 
belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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TEKLİFE DAVET 
Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden: 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ - EK KREDİ 

DENİZLİ BELEDİYESİ 
SU, ATIKSU, YAĞMURSUYU İYİLEŞTİRME PROJESİ 

İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İNŞAATI VE 
SCADA SİSTEMİNİN KURULUMU 

SÖZLEŞME NO: DEN3-W1 
Kredi No: 7885-TU 

Alt-Kredi No: 16 
1. İşbu teklife davet Development Business’in dijital sayısında 12 Mayıs 2010 tarihinde 

yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben çıkarılmıştır 
2. İller Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından BELEDİYE 

HİZMETLERİ PROJESİ maliyetlerini karşılamak üzere bir ek kredi almıştır. İller Bankası 
kredinin bir kısmını (bundan böyle Alt-Borçlu olarak da bahsedilecek olan) Denizli Belediyesi’ne 
“Su, Atıksu, Yağmursuyu İyileştirme Projesi” olarak anılan Alt-Projesi finansmanı için tahsis 
etmiştir. Denizli Belediyesi bu kredi ödeneklerinin bir kısmını “İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu 
Şebekesi İnşaatı ve SCADA Sisteminin Kurulumu” sözleşmesi kapsamındaki ödemelerde 
kullanmayı planlamaktadır. 

3. Alt-Borçlu kabul edilebilir teklif sahiplerini “İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu 
Şebekesi İnşaatı ve SCADA Sisteminin Kurulumu” için kapalı tekliflerini sunmaya davet 
etmektedir. 

Sözleşmenin kapsamı aşağıdaki gibidir 
• Ø 100 mm ile Ø 500 mm arasındaki çaplarda 120 km düktil font içmesuyu borusu 

inşaatı 
• Ø 300 mm ile Ø 800 mm arasındaki çaplarda 93 km beton ve betonarme kanalizasyon 

borusu inşaatı 
• Ø 400 mm ile Ø 2400 mm arasında çaplarda 36 km beton, betonarne ve HDPE Yağmur 

Suyu borusu ve iki deşarj yapısı inşaatı 
• Mekanik bileşenlerin rehabilitasyonu da dahil olmak üzere 57 Depoda inşaat ve metal 

işleri, 
• Mekanik bileşenlerin rehabilitasyonu da dahil olmak üzere 5 Pompa İstasyonu ve 2 

Hidroforda inşaat ve metal işleri, 
• Mekanik bileşenler de dahil olmak üzere 27 Derin Kuyuda inşaat ve metal 

rehabilitasyon işleri, 
•  Metal ve mekanik rehabilitasyon işleri ile birlikte 33 Derin Kuyu binası inşaatı, 
• Pompa İstasyonlarında, Kuyularda, Depolarda, Kaynaklarda ve Hidrofor Setlerinde 

Enstrümantasyon ve Otomasyon Sisteminin Kurulumu, 
• SCADA Sistemi tasarımı ve kurulumu. 
Sözleşme süresi üç yüz atmış beş günlük (365) Kusur Sorumluluğu Süresi hariç beş yüz 

yirmi beş (525) gündür. 
4. İhale, Dünya Bankası’nın “IBRD İkrazları ve IDA Kredileri kapsamında Tedarik” 

başlıklı Kılavuzunda (Mayıs 2004, Ekim 2006, Mayıs 2010 Revizyonları) belirtilen Uluslararası 
Rekabetçi İhale (ICB) usullerine uygun olarak yapılacak ve kılavuzda tanımlanan uygun kaynak 
ülkelerdeki teklif sahiplerinin katılımına açık olacaktır. 

5. Değerlendirme ve Yeterlilik kriterleri aşağıda belirtilen internet adresinde 
bulunmaktadır. 

http://www.denizli.bel.tr/userfiles/file/bolum3.pdf 
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6. İstekli uygun teklif sahipleri, ihale dokümanların hazırlanmasında için ihtiyaç duyduğu 
bilgileri almak ve dokümanları incelemek üzere çalışma günlerinde 9:00-17:00 (yerel saat) mesai 
saatleri arasında aşağıda belirtilen adrese başvurabilirler. 

Adres:  Sn. Mustafa Kaya 
 Denizli Belediyesi, Bağbaşı Hizmet Binası, 
 Kervansaray Mahallesi, Barbaros Bulvarı. No: 108, 
 Kat: 1, 
 Oda Numarası: 1 
 Şehir: Denizli 
 Posta Kodu: 20100 
 Ülke: TÜRKİYE 
 Telefon: +90 258 266 24 21 
 Faks: +90 258 266 11 95 
 Elektronik posta adresi: mkaya@denizli.bel.tr 
7. Teklif sahipleri, aşağıdaki adrese yaptıkları yazılı başvuru üzerine Türkçe ve/veya 

İngilizce İhale Belgelerini, Denizli Belediyesinin hesabına (Halk Bankası, Denizli Delikliçınar 
Şubesindeki Avro için IBAN: TR34 0001 2009 3600 0058 0001 06 Sözleşme No. DEN3-W1 için 
olduğu belirtilmelidir.) yatırdıkları toplam 500 Avro bedel karşılığında (KDV dahil) satın 
alabileceklerdir. Belgeleri satın almak için yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. İhale 
belgeleri, talep edildiği takdirde, ödeme makbuzu ibraz edilmesi halinde ücreti alıcı tarafından 
ödenmesi koşuluyla kargo ile gönderilebilmektedir. 

8. Teklifler en geç 20 Mart 2013 tarihinde saat 14:00’e (yerel saat) kadar aşağıdaki adrese 
teslim edilecektir. Bütün teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 120 gün geçerli olacak ve teklif 
para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden ve toplamda minimum 
1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) miktarında bir geçici teminat ile birlikte 
verilecektir. Elektronik olarak sunulan teklifler geçerli olmayacaktır. Belirlenen tarih ve saatten 
sonra sunulan teklifler kabul edilmeyecektir. Denizli Belediyesi postadaki gecikmelerden sorumlu 
değildir. 

9. Teklifler, 20 Mart 2013 günü saat 14.15’de (yerel saat) aşağdaki adreste hazır bulunan 
teklif sahiplerinin temsilcileri önünde açılacaktır. 

Adres:  Denizli Belediyesi 
 Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi No.2 
 Kat: 1 
 Oda Numarası: Encümen Salonu 
 Şehir: Denizli 
 Posta Kodu: 20100 
 Ülke: TÜRKİYE 
İhale Öncesi Toplantı aşağıda verilen tarih, saat ve adreste yapılacaktır. 
Tarih: 12 Şubat 2013 
Saat 10.00 (yerel saat) 
Adres: Denizli Belediyesi 
 Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi No.2 
 Kat: 1 
 Oda Numarası: Encümen Salonu 
 Şehir: Denizli 
 Posta Kodu: 20100 
 Ülke: TÜRKİYE 
10. Bu İhale, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. 509/1/1-1 
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INVITATION FOR BIDS 
REPUBLIC OF TURKEY 

MUNICIPAL SERVICES PROJECT - ADDITIONAL LOAN 
DENIZLI MUNICIPALITY 

WATER, WASTEWATER, STORMWATER REHABILITATION PROJECT 
CONSTRUCTION OF WATER, WASTEWATER AND STORMWATER NETWORK AND 

SCADA SYSTEM ESTABLISHMENT 
CONTRACT NO: DEN3-W1 

Loan No: 7885-TU 
Sub loan No: 16 

1. This invitation for bids follows the General Procurement Notice (GPN) for this Project 
that posted in Development Business online on May 12, 2010. 

2. The İller Bank has received an additional loan from the International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD) toward the cost of the MUNICIPAL SERVICES 
PROJECT. İller Bank allocated some part of the loan to Denizli Municipality (herein after called 
Sub-Borrower) for the finance of the Sub-Project titled “Water, Wastewater, Stormwater 
Rehabilitation Project”. Denizli Municipality intends to apply part of the proceeds of this loan to 
payments under the contract for “Construction of Water, Wastewater and Stormwater Network 
and SCADA System Establishment”. 

3. The Sub-Borrower now invites sealed bids from eligible bidders for the “Construction 
of Water, Wastewater and Stormwater Network and SCADA System Establishment”. 

The Scope of the contract as follows 
• Construction of 120 km ductile iron drinking water pipeline with diameters of between 

Ø 100 mm to Ø 500 mm. 
• Construction of 93 km concrete and reinforced concrete sewerage pipeline with 

diameters of Ø 300 mm to Ø 800 mm 
• Construction of 36 km concrete, reinforced concrete and HDPE storm water pipeline 

with diameters of Ø 400 mm to Ø 2400 mm and two discharge structures 
• Civil and metal works in 57 reservoirs, including rehabilitation of mechanical 

component, 
• Civil and metal works in 5 pumping stations and 2 booster set, including rehabilitation 

mechanical component, 
• Rehabilitation of civil and metal works in 27 deep wells, including mechanical 

component, which details of the works, 
• Construction of 33 deep wells building together with rehabilitation of metal and 

mechanical works 
• Establishment of Instrumentation and Automation System in pumping stations, wells, 

reservoirs, springs and booster sets, 
• Design and installation of a SCADA System. 
Duration of contract is five hundred and twenty five (525) days except three hundred and 

sixty five (365) days duration of Defects Liability Period. 
4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) 

procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA 
Credits, (May 2004, Revised October 2006, May 2010), and is open to all bidders from eligible 
source countries as defined in the Guidelines. 
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5. Post-Qualification requirements are announced at web site; 
http://eng.denizli.bel.tr/userfiles/file/section3.pdf 
6. Interested eligible bidders may obtain further information which they may require for 

preparation of bid documents, and may review the documents at the address given below from 
9:00 to.17:00 hours (local time) at working days. 

Address: Mr Mustafa Kaya 
 Denizli Belediyesi, Bağbaşı Hizmet Binası, Kervansaray Mahallesi, Barbaros 

Bulvarı. No: 108, 
 Floor: 1, Room number: 1 
 City: Denizli 
 ZIP Code: 20100 
 Country: TURKEY 
 Telephone: +90 258 266 24 21 
 Facsimile number: +90 258 266 11 95 
 Electronic mail address: mkaya@denizli.bel.tr 
7. The Bidders may, upon written application to the following address, purchase the 

Bidding Documents, in Turkish and/or English at 500 Euro in total (including VAT) which is to 
be deposited at IBAN: TR34 0001 2009 3600 0058 0001 06 of Denizli Denizli Delikliçınar 
Branch Office of Halk Bank referring also to Contract No. DEN3-W1. The fee deposited for 
purchasing the Bidding Documents shall by no means be returned. Bidding Documents may be 
delivered by courier if requested upon submission of a Bank receipt if cargo cost born by the 
receiver. 

8. Bids must be delivered to the address below at or before March 20, 2013 at 14:00 hours 
(local time). Bids shall be valid for one hundred and twenty (120) calendar days from the date of 
bid opening and must be accompanied by a bid security, in the same currency with the bid 
currency or in any other convertible currency, and in the sum equal to minimum 1.500.000 TL 
(One Million Five Hundred Thousand Turkish Liras). Electronically submitted bids shall not be 
valid. Bids submitted later than the specified date and time shall be rejected. Denizli Belediyesi 
assumes no responsibility for postal delays. 

9. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to 
attend at the address below at March 20, 2013 at 14:15 hours (local time). 

Address: Denizli Belediyesi 
 Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi No.2 
 Floor: 1, Room number: Encümen Salonu 
 City: Denizli 
 ZIP Code: 20100 
 Country: TURKEY 
A Pre-Bid meeting will take place at the following date, time and place: 
 Date: February 12, 2013 Time: 10:00 (local time) 
 Place: Denizli Belediyesi 
 Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi No.2 
 Floor: 1, Room number: Encümen Salonu 
 City: Denizli 
 ZIP Code: 20100 
 Country: TURKEY 
10. This Procurement is not subject to Public Procurement Law No. 4734 and Law on 

Public Procurement Contracts Law No 4735 of Republic of Turkey. 509/2/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Aydın PTT Başmüdürlüğünden: 

1) Aydın PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Aydın ili Merkez ilçesi, Zafer 

Mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 790 ada, 44 parsel nolu 504,00 m² arsalı taşınmaz mal 

kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2) İhalenin yapılacağı yer: Aydın PTT Başmüdürlüğü Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. 

No: 09102-AYDIN adresinde olup, telefon no: 0 (256) 2148808, Fax: 0 (256) 2122481 dir. 

3) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik 

İşler Müdürlüğü 417 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak 

temin edilebilecektir. 

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 54.480,00-TL (ElliDörtBinDörtYüzSeksen Türk Lirası)’lik geçici 

teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için 

adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2013 yılı içerisinde alınmış kayıtlı 

bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her 

sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 12.02.2013 saat 10:30’a kadar Aydın PTT 

Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 417 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli 

taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 

6) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 12/02/2013 Salı günü ve saat 10:30’da Aydın PTT 

Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

7) Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 908.000,00-TL (DokuzYüzSekizBin Türk Lirası) 

olup, geçici teminat miktarı 54.480,00-TL (ElliDörtBinDörtYüzSeksen Türk Lirası)dir. 

8) Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 

Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan genelgeye istinaden satış 

işleminin gerçekleşmesini müteakip Başbakanlık’tan izin alınmak üzere konu Ulaştırma 

Bakanlığı’na aktarılacaktır. Satış işlemi T.C. Başbakanlık’ı tarafından verilecek izne göre 

tamamlanacaktır. 

İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi değildir. 

İlan olunur. 364/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 4 adet konut arsası 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 37.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 
Satışı yapılacak arsaların; 

SIRA 

NO MAHALLE 

ADA 

NO 

PARS 

NO 

PARSEL 

ALANI 

BEHER 

m2 TL 

MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

1 DAGETEĞİ 406 2 8.957,60 300,00 TL 2.687.280,00 TL 80.618,40 TL 

2 DAGETEĞİ 407 5 7.215,87 275,00 TL 1.984.364,25 TL 59.530,93 TL 

3 DAGETEĞİ 408 2 10.186,12 350,00 TL 3.565.142,00 TL 106.954,26 TL 

4 DAGETEĞİ 806 1 7.713,00 325,00 TL 2.506.725,00 TL 75.201,75 TL 

 
1 - İhale 07 ŞUBAT 2013 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümenince Encümen 

salonunda yapılacaktır. 
2 - Teklifler en geç ihale saatine kadar belediye encümenine teslim edilmesi 

gerekmektedir. 
3 - Geçici teminat muhammen bedelin %3"ü kati teminat ihale bedelinin %6 sıdır. 
4 - İhale şartnamesi 25,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden alınacaktır. 
İlan olunur. 324/1-1 

—— • —— 
KARAYOLU VE DENİZ YOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, “Kocaeli Derince Limanına kadar Karayolu Nakliye 

Hizmeti” ile “Kocaeli Derince Limanı - Somali Mogadişu ve Berbera Limanları arasında 
Denizyolu Nakliye Hizmeti” kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, en az 75.000,00 TL (Yetmişbeşbintürklirası) tutarındaki geçici teminatı 
teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul” adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarfını en geç 7 ŞUBAT 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 8 ŞUBAT 2013 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 524/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 
Komisyonu Başkanlığının 24.12.2012 tarihli ve 443/6 no’lu kararına istinaden; Uygulama 
Denetçileri Coşkun KAÇAR ve Aykut DEMİRAY’ın Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan 
eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 
14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olmaları nedeniyle, 
4433 belge numaralı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Coşkun KAÇAR ve 4460 belge 
numaralı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Aykut DEMİRAY’ın Denetçi Belgelerinin iptal 
edilmesi, denetçi belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptalleri hususunun Resmi 
Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 532/1-1 

————— 

Adapazarı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, 
Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 14 pafta, 4523 parsel üzerindeki 580716 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim UÇAR (Denetçi No: 9237, 
Oda Sicil No: 10958) ile ilgili olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.10.2012 tarihli ve 
E.2012/1350 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına karşı vaki itirazımız, Ankara Bölge İdare 
Mahkemesinin 28.11.2012 tarihli ve YD İtiraz No:2012/5402 sayılı kararı ile kabul edilerek, 
“zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 13.12.2012 
tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin 
geri kalan 149 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan 
ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle 
başlatılması 07.01.2013 tarih ve 89 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 533/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 18.10.2012 gün ve 1551/4799 sayılı kararı ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Encümeninin 06.12.2012 gün ve 2540/5875 sayılı kararı ile onaylanan 
84193/EK 13 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

 

Yuva Mahallesi 

ADA PARSEL 

43078 1 

43079 1 

43080 1 

43081 1 539/1-1 
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 
“Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 
maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü 
nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; 
başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda 
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli 
yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARETİN 
Başvuru No : C2011/024 
Başvuru Tarihi : 14.03.2011 
Başvuru Sahibi : Yozgat Belediye Başkanlığı 
Başvuru Sahibinin Adresi : Yozgat Belediyesi Hizmet Binası Merkez 

YOZGAT 
Coğrafi İşaretin Adı : Yozgat Parmak Çöreği 
Ürünün Adı : Parmak Çöreği 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç 
Coğrafi Sınırı : Türkiye 
Coğrafi İşaretin Kaynaklandığı Alan : Yozgat 
Kullanım Biçimi : Markalama 
Ürün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Parmak çöreği; Yozgat’a özel bir ekmek türü olup gerçek lezzet için ustalık hizmetinin 

tam bir profesyonellik gerektirdiği hamur kıvamının ve pişme kıvamı ile usullerinin çok iyi 
bilinmesi gereken bir gıda maddesidir. En önemli özelliği ise hiçbir katkı maddesi içermemesi ve 
taş fırında odun ateşiyle yalnız ateşe maruz kalmadan, ısısıyla pişirilmesidir. Ayrıca üretimde 
sadece hazır maya kullanılmamakta belli bir miktarda da ekşi maya olarak tabir edilen bir gün 
önce üretimde kullanılan hamurdan kullanılmaktadır. Bu kullanılan ekşi maya; parmak çöreğe has 
bir tat vermekte ve pişme sırasında kalın kabuk yapıp parmak çöreğin çıtır olmasını 
sağlamaktadır. 

Üretim Metodu: 
Un 
Un, elde edilen buğdayın kalitesine göre değişmekle beraber parmak çöreği yapımında 

kullanılan unun özlü yani gluten değeri yüksek olmalıdır. Parmak çöreği yapımında kullanılan un 
tip 650 ile tabir edilen sert buğday unu olmalıdır. 
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Su 
Parmak Çöreği üretiminde kullanılacak su, genel olarak mikrobiyolojik yönden insan 

sağlığı için kesinlikle güvenli olmalı, kötü koku ve tat verici maddeler ile bulanıklık yapıcı 
maddelerden arındırılmış, orta sertlikte ve içme suyu kalitesine sahip olmalıdır. 

Tuz 
Parmak çöreğe arzu edilen tat ve aromayı vermesi amacıyla ilave edilen önemli bir 

hammaddedir. Ayrıca ilave edilen tuz parmak çöreği hamurunun fiziksel özellikleri üzerine de 
bazı önemli etkileri bulunmaktadır. Tuz, hamur özünü kuvvetlendirici etkiye sahiptir. Tuzun özü 
kuvvetlendirici etkisi, unda bulunan proteolitik enzimleri inhibe etmesiyle açıklanmaktadır. 
Kullanılacak tuzun tüketilebilir nitelikte, saf ve mikrobiyal yönden de güvenli olması 
gerekmektedir. 

Maya 
Parmak çörek yapımında kullanılan maya hazır ekmek mayası ve ekşi mayadan 

oluşmaktadır. 
Kullanılan hazır maya mevsime göre değişmektedir. Sıcaklığın etkisiyle yazın1kg, kışın 

1.5kg hazır maya kullanılmaktadır. 
Ekşi maya; 1kg una bir bardak sirke, dört adet yumurta sarısı ve bir bardak su karıştırılıp 

sert bir hamur elde edilir. Sirke konulmasındaki amaç; hamur içerisindeki bakterileri 
canlandırmaktır. Yumurtanın sarısı ise hamur içerisindeki bakterileri besleyip, ekşi hamurun 
olgunlaşmasını sağlamaktır. Elde edilen hamur bez torbanın içine konup 30 derece sıcaklıkta 24 
saat bekletilir. Daha sonra 5kg una katılarak 1.5kg  su ile karıştırılıp 15 dakika yoğrulur. 12 saat 
daha serin bir yerde bekletilir. Bu şekilde ekşi hamur elde edilir. 

Bu ekşi maya 50kg una 6kg olmak üzere parmak çörek üretiminde kullanılmaktadır. Daha 
sonraki aşamalarda hamurdan hamura artırarak 24 saat bekletmek suretiyle ekşi maya 
kullanılmaktadır. Ekşi mayanın kullanılmasındaki amaç parmak çöreğe tat vermesi, gözenekli 
yapı oluşturması ve geç bayatlamasıdır. 

Yumurta 
Son ürüne tat ve aroma vermesi yanında renginin verilmesi açısından da önemlidir. 

Kabuklu yumurta kullanılması durumunda ürün güvenliği açısından yumurta kabuğundan 
oluşabilecek kontaminasyon riskine karşı dikkatli olunmalıdır. 

Parmak çöreğinin yapımı: 
50kg un   (%58) 
600gr tuz (%0,7) 
Yaz ile kış değişmek üzere; yazın 1 kg maya, kışın 1.5 kg maya (%1) 
28lt su (%33) 
6kg ekşi maya (önceki günden kalan hamur) (%0,7) 
Tüm malzemeler yoğurma kazanında karıştırılarak yoğrulur. Parmak çörek üretiminde ilk 

önemli işlem, hamuru oluşturmak üzere ingredientlerin üniform bir şekilde karıştırılması ve 
optimum derecede bir hamur elde etmek üzere yoğrulmasıdır. Hamur yumuşaklığı ne fazla sert ne 
fazla yumuşak olmayacak şekilde ortalama 30-40 dakika sürmektedir. Yoğurmayı müteakip 
hamurun uygun bir süre fermente edilerek dinlenmesi gereklidir. Parmak çöreği katkı maddesi 
içermediğinden diğer ekmek türlerine göre fermantasyonu daha uzun sürmekte olup, 20-30dk 
sürmektedir. Fermantasyondan sonra hamur toplam ağırlığı 320 gr olacak şekilde gramajlanır. 
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Gramajlanan her 320gr hamur göz kararı dört eşit parçaya bölünür, bölünen dört hamurun her biri 
uzatılıp yana yana birleştirilip baştaki ve sondaki hamurlar oval olacak şekilde birbirine 
birleştirilir. Bu şekil elimizdeki parmak şekline benzediği için parmak çöreği denmiştir. Şekil 
verme işleminden sonra; 10litre sıcak suya 200gr un karıştırılarak hazırlanmış karışım fırça ile 
hamurun üzerine sürülür. Bu karışımı sürmemizdeki amaç üzerinin nemli kalması ve kabuk 
bağlamamasıdır. Daha sonra son bir dinlendirme olan 20dk. daha son fermentasyon 
yapılmaktadır. Dinlenmeden sonra üzerlerine yumurta sarısı ve akıyla karıştırılmış hali sürülerek, 
220-230 derece taş fırında, direk ateşe maruz kalmadan, sönük fırında ve odun ateşiyle 15-20 
dakika pişirilmektedir. Piştikten 1-2 saat dinlendirildikten sonra poşetli 2-3 gün, dondurucuda 2-3 
ay tazeliğini korumaktadır. Katkı maddesi içermediğinden diğer ekmek türlerine göre daha uzun 
süre muhafaza edilmektedir. 

Denetim: 
Yozgat Belediye Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde; Yozgat Tarım İl Müdürlüğü’nün 

temsilcisi, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası’nın temsilcisi ve Sağlık İl Müdürlüğü’nün 
temsilcisinden oluşacak toplam üç kişilik bir komisyonla denetim işlemleri yürütülür. 

Denetim komisyonu; Yozgat Parmak Çöreği’nin üretim metodunda belirtilen özelliklere 
uygun olarak üretilmesini -ürünün yapımında kullanılan hammaddelerin özelliklerini, hamurunun 
kıvamını, pişirme ve son ürünün özelliklerini- üretim aşamalarının doğru ve eksiksiz yapıldığının 
kontrolünü ayrıca coğrafi işaretlemenin takibi konusunda gerekli denetim işlemlerini yürütür. 

Denetimini yılda bir defa düzenli olarak yapar. Ayrıca haksız ve kurallara aykırı 
kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak ve şikâyet üzerine ve ihtiyaç 
duyulduğunda ise her zaman denetim yapabilir. Denetime ilişkin raporlar Yozgat Belediyesi 
tarafından düzenli olarak Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilir. 473/1-1 

————— 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 
Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 
“Başvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 
maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü 
nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; 
başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda 
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli 
yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARETİN 
Başvuru No : C2011/023 
Başvuru Tarihi : 14.03.2011 
Başvuru Sahibi : Yozgat Belediye Başkanlığı 
Başvuru Sahibinin Adresi : Yozgat Belediyesi Hizmet Binası Merkez 

YOZGAT 
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Coğrafi İşaretin Adı : Yozgat Arabaşısı 
Ürünün Adı : Arabaşı 
Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç 
Coğrafi Sınırı : Türkiye 
Coğrafi İşaretin Kaynaklandığı Alan : Yozgat 
Kullanım Biçimi : Markalama 
Ürün Tanımı Ve Ayırt Edici Özellikleri: 
Yozgat Arabaşı; arabaşı çorbası ve ayrı yapılan arabaşı hamurundan oluşan bir üründür. 

Çorbayı diğer çorbalardan ayıran en önemli özellik ekmek ile birlikte değil, beraberinde hamur 
(çiğnenmeden) yutularak ve kış mevsiminde içilmesidir. Arabaşını diğerlerinden ayıran diğer bir 
özellik ise söz konusu çorbanın üretiminde kullanılan etin doğal ortamda yetişen veya yaylalarda 
doğal besinlerle beslenerek yetiştirilen tavuk, hindi veya kazlardan elde edilmiş olmasıdır. 

Yozgat ili bütünleşmiş olan arabaşının tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Arabaşı 
denildiğinde akla ilk gelen ilin Yozgat olması, arabaşının orijinin Yozgat ili olduğunun bir 
göstergesidir. 

Üretim Metodu: 
Un 
Un, elde edilen buğdayın kalitesine göre değişse de Yozgat Arabaşı yapımında kullanılan 

unun öz (gluten) değerinin oldukça yüksek olması gerekmektedir. Ürünün yapımında kullanılan 
un, tip 2 ile tabir edilen un olup %kül kuru maddede en çok 0.60, % ham selüloz kuru maddede en 
çok 0.20, % kuru gluten kuru maddede en az 9.0 ve asiditesi kuru maddede en çok 0.04 olmalıdır. 

Yağ 
Yozgat Arabaşı üretiminde kullanılacak yağ,  tereyağı olmalıdır. 
Su 
Su, genel olarak mikrobiyolojik yönden insan sağlığı için kesinlikle güvenli olmalı, kötü 

koku ve tat verici maddeler ile bulanıklık yapıcı maddelerden arındırılmış, orta sertlikte ve içme 
suyu kalitesine sahip olmalıdır. 

Et 
Ürüne asıl tat ve aromasını veren et ise tavuk, kaz yada hindi eti olmalıdır. 
Yozgat Arabaşı üretiminde kullanılacak etten olabilecek kontaminasyon riskine karşı 

dikkatli olunmalı ve iyi pişirilmelidir. 
Yozgat Arabaşı’nın kalitesi, bileşimine giren unsurlar yanında üretim özellikleriyle de 

yakından ilgilidir. 
Yozgat Arabaşı hamurunun hazırlanması: 
Malzemesi 
5 kg su 
650gr un (12 kişiliktir) 
5 litre suyun 3 litresi ateş üzerinde kaynatmaya bırakılır. Kalan 2 litre soğuk suya 650 gr 

un ilave edilip mikserle çarpılarak bulamaç haline getirilir. Bulamaç haline getirilmiş hamur 
kaynamakta olan suya karıştırılarak boşaltılır. Oklava ile devamlı karıştırılarak hamur, mısır 
patlağı gibi patlamaya başlayınca 3-4 dakika daha kaynatılıp, suyla ıslatılmış sinilere dökülüp, 
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siniler sallanarak eşit miktarda dağılması sağlanır ve soğumaya bırakılır. Hamurun kolay 
kesilmesi ve kalkması için muhakkak soğuması gerekmektedir. Soğumaya bırakılan hamur, ıslak 
bir bıçak ile baklava dilimleri şeklinde kesilir. Tepsinin ortası çorba kasesi sığacak şekilde açılır 
ve açılan yere çorba kasesi yerleştirilir. Kesilen hamurlar kaşık üzerine yerleştirilerek çorba ile 
birlikte çiğnemeden yutulur. 

Yozgat Arabaşı çorbasının hazırlanması: 
Malzemesi 
Tavuk, Kaz yada Hindi eti (göğüs) 
5 kg su 
5 kaşık un (yağsız kavrulmuş un) 
1 kaşık tuz 
2 kaşık domates salça 
1 kaşık pul biber 
1 kaşık kara biber 
150 ve 200 gr tereyağ 
Tavuk, kaz yada hindinin tümü; üzeri geçecek seviyede su ve bir kaşık tuz ilave edilip 

haşlanır. Haşlanan etten göğüs eti ayrı bir kapta küçük küçük parçalanır. 
Ayrı bir tavada veya tabanı kalın, yayvan çelik bir tencere içerisinde un kavrulur. Ocak 

ısısı en düşük ısı konumuna ayarlanmalı ve un kavruluncaya kadar ayarı ile oynanmamalıdır. Un 
kaşık yardımı ile yavaş yavaş 30 dk süre boyunca karıştırılarak kavrulmalıdır. Un rengi sarı renge 
dönüp, unun kokusu çıkana kadar ve hafif hafif duman çıkarmaya başladığı anda ocak 
söndürülmelidir. Bu kavrulmuş una meyane denmektedir. Meyane soğuduktan sonra içine soğuk 
su ilave edilerek ayran kıvamına getirilir. 

Çorba yapılmak üzere tencereye 150-200 gr tereyağ ilave edip ve 2 kaşık domates salçası 
konarak biraz kavrulur,  bu aşamada 1 kaşık pul biber ve karabiber ilave edilir. Sonrasında 
üzerine 4-5 su bardağı tavuk, kaz yada hindi suyundan ilave edilerek kaynatılır. Kaynamaya 
başlayınca, suyla incelttiğimiz ve ayran kıvamında olan meyane azar azar çorbanın içine ilave 
edilir ve kaynadıktan sonra küçük küçük parçalanan etler ilave edilir ve 5-10 dakika daha 
kaynatılır. İçilirken isteğe bağlı olarak çorbaya limon suyu konabilir. 

Denetim: 
Yozgat Belediye Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde; Yozgat Tarım İl Müdürlüğü’nün  

temsilcisi, Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası’nın temsilcisi ve Sağlık İl Müdürlüğü’nün  
temsilcisinden oluşacak toplam üç kişilik bir komisyonla denetim işlemleri yürütülür. 

Denetim komisyonu; Yozgat Arabaşısı’nın üretim metodunda belirtilen özelliklere uygun 
olarak üretilmesini - çorbasının; tat, aroması ve kıvamını, hamurunun; kıvamı (tepsiden 
kalkabilirliği) ve ayrıca her ikisinde kullanılan hammaddelerin özellikleri- üretim aşamalarının 
doğru ve eksiksiz yapıldığının kontrolünü ayrıca coğrafi işaretlemenin takibi konusunda gerekli 
denetim işlemlerini yürütür. 

Denetimini yılda bir defa düzenli olarak yapar. Ayrıca haksız ve kurallara aykırı 
kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak ve şikâyet üzerine ve ihtiyaç 
duyulduğunda ise her zaman denetim yapabilir. Denetime ilişkin raporlar Yozgat Belediyesi 
tarafından düzenli olarak Türk Patent Enstitüsü’ne gönderilir. 474/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 16.12.2012 gün ve 1888 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 27.12.2012 gün ve 2566/6287 sayılı kararı ile onaylanan Kızılırmak-

İvedik İsale Hattı Anteks Etabına ait 84311 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 

 

MEVKİİ PARSEL MEVKİİ PARSEL 

YUVA 971 YUVA 3128 

YUVA 972 İVEDİK 374 

YUVA 973 YOLDAN İHDAS 

YUVA 974 

 

YUVA 975 

YUVA 976 

YUVA 977 

YUVA 1017 

YUVA 1018 

YUVA 1020 

YUVA 1021 

YUVA 1024 

YUVA 1025 

YUVA 1026 

YUVA 1034 

YUVA 1035 

YUVA 1036 

YUVA 1037 

YUVA 1038 

YUVA 1039 

YUVA 1040 

YUVA 1041 

YUVA 1042 

YUVA 1043 

YUVA 1044 

YUVA 1045 

YUVA 1046 
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MEVKİİ PARSEL 

YUVA 1047 

YUVA 1048 

YUVA 1049 

YUVA 2734 

YUVA 2737 

YUVA 2739 

YUVA 2865 

YUVA 2866 

YUVA 2868 

YUVA 2869 

YUVA 2871 

YUVA 2872 

YUVA 2874 

YUVA 2875 

YUVA 2877 

YUVA 2878 

YUVA 2879 

YUVA 2881 

YUVA 2884 

YUVA 3127 

 

ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL 

2/1 22/7 24/8 60041/1 60050/7 60055/9 

3/1 22/8 24/9 60042/1 60050/8 60055/10 

3/2 22/9 24/10 60042/2 60050/9 60056/1 

3/3 22/10 24/11 60042/3 60050/10 60057/1 

3/4 22/11 24/12 60042/4 60050/11 60057/2 

3/5 22/12 24/13 60042/5 60050/12 60057/3 

3/6 22/13 24/14 60042/6 60050/13 60057/4 

3/7 22/14 25/1 60042/7 60050/14 60057/5 

3/8 22/15 26/1 60042/8 60051/1 60058/1 

3/9 22/16 43088/1 60043/1 60051/2 60058/2 

3/10 22/17 60034/1 60044/1 60051/3 60059/1 
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ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL 

3/11 22/18 60034/2 60045/1 60051/4 60059/2 

3/12 22/19 60034/3 60046/1 60051/5 60059/3 

21/1 22/20 60034/4 60046/2 60051/6 60059/4 

21/2 22/21 60034/5 60046/3 60051/7 60059/5 

21/3 22/22 60035/1 60046/4 60051/8 60059/6 

21/4 22/23 60035/2 60046/5 60051/9 60059/7 

21/5 22/24 60035/3 60046/6 60052/1 60059/8 

21/6 22/25 60036/1 60046/7 60052/2 60059/9 

21/7 22/26 60036/2 60047/1 60052/3 60059/10 

21/8 22/27 60036/3 60047/2 60052/4 60059/11 

21/9 22/28 60036/4 60048/1 60052/5 60059/12 

21/10 22/29 60036/6 60048/2 60052/6 60059/13 

21/11 22/30 60036/7 60048/3 60053/1 60059/14 

21/12 22/31 60036/8 60048/4 60053/2 60059/15 

21/13 22/32 60036/9 60048/5 60053/3 60059/16 

21/14 23/1 60037/1 60048/6 60053/4 60059/17 

21/15 23/2 60037/2 60048/7 60053/5 60060/1 

21/16 23/3 60037/3 60049/1 60053/6 60060/2 

21/17 23/4 60037/4 60049/2 60053/7 60060/3 

21/18 23/5 60037/5 60049/3 60053/8 60060/4 

21/19 23/6 60037/6 60049/4 60053/9 60060/5 

21/20 23/7 60037/7 60049/5 60053/10 60060/6 

21/21 23/8 60037/8 60049/6 60053/11 60060/7 

21/22 23/9 60037/9 60049/7 60053/12 60060/8 

21/23 23/10 60037/10 60049/8 60053/13 60060/9 

21/24 23/11 60037/11 60049/9 60054/1 60060/10 

21/25 23/12 60037/12 60049/10 60054/2 60061/1 

21/26 23/13 60038/1 60049/11 60054/9 60062/1 

21/27 23/14 60038/2 60049/12 60055/1 60063/1 

21/28 24/1 60038/3 60049/13 60055/2 60063/2 

22/1 24/2 60038/4 60050/1 60055/3 60063/3 

22/2 24/3 60038/5 60050/2 60055/4 60064/1 

22/3 24/4 60039/1 60050/3 60055/5 60065/1 
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ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL 

22/4 24/5 60039/2 60050/4 60055/6 60066/1 

22/5 24/6 60039/3 60050/5 60055/7 60067/1 

22/6 24/7 60040/1 60050/6 60055/8 60067/2 

60068/1 60080/4 60084/1 60092/11 60103/11 60110/11 

60068/2 60080/5 60084/2 60093/1 60103/12 60111/1 

60069/1 60081/1 60084/3 60093/2 60104/1 60111/2 

60070/1 60081/2 60084/4 60093/3 60104/2 60111/3 

60070/2 60081/3 60084/5 60093/4 60104/3 60111/4 

60071/1 60081/4 60085/1 60093/5 60104/4 60111/5 

60072/1 60081/5 60085/2 60093/6 60105/1 60111/6 

60073/1 60082/1 60086/1 60093/7 60105/2 60111/7 

60074/1 60082/2 60087/1 60093/8 60105/3 60112/1 

60074/2 60082/3 60088/1 60093/9 60105/4 60112/2 

60074/3 60082/4 60089/1 60093/10 60105/5 60112/3 

60074/4 60082/5 60089/2 60094/1 60105/6 60112/4 

60074/5 60082/6 60089/3 60094/2 60106/1 60112/5 

60075/1 60082/7 60089/4 60094/3 60106/2 60112/6 

60075/2 60082/8 60089/6 60094/4 60106/3 60112/7 

60075/5 60082/9 60089/7 60094/5 60106/4 60112/8 

60075/9 60082/10 60089/8 60094/6 60106/5 60113/1 

60075/10 60082/11 60089/9 60094/7 60106/6 60114/1 

60075/11 60082/12 60089/10 60094/8 60106/7 60116/1 

60076/1 60082/13 60089/11 60094/9 60106/8 60117/1 

60077/1 60082/14 60089/12 60094/10 60106/9 60118/1 

60077/2 60082/15 60090/1 60094/11 60107/1 60118/2 

60077/3 60082/16 60090/2 60094/12 60107/2 60118/3 

60077/4 60083/1 60090/3 60094/13 60107/3 60118/4 

60077/5 60083/2 60090/4 60095/1 60107/4 60118/5 

60077/6 60083/3 60090/5 60095/2 60107/5 60118/6 

60077/7 60083/4 60090/8 60096/1 60107/6 60118/7 

60077/8 60083/5 60091/1 60097/1 60108/1 60118/8 

60077/9 60083/6 60091/2 60098/1 60108/2 60118/9 

60077/10 60083/7 60091/3 60099/1 60108/3 60119/1 
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ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL 

60077/11 60083/8 60091/4 60099/2 60108/4 60120/1 

60077/12 60083/9 60091/5 60099/4 60108/5 60120/2 

60077/13 60083/10 60091/6 60099/5 60108/6 60120/3 

60078/1 60083/11 60091/7 60100/1 60108/7 60121/1 

60079/1 60083/12 60091/8 60100/2 60108/8 60122/1 

60079/2 60083/13 60091/9 60100/3 60108/9 60123/1 

60079/3 60083/14 60091/10 60101/1 60108/10 60124/1 

60079/4 60083/15 60092/1 60101/2 60108/11 60125/1 

60079/5 60083/16 60092/2 60101/3 60109/1 60125/2 

60079/6 60083/17 60092/3 60102/1 60110/3 60126/1 

60079/7 60083/18 60092/4 60103/1 60110/4 60126/2 

60079/8 60083/19 60092/5 60103/2 60110/5 60126/3 

60079/9 60083/20 60092/6 60103/3 60110/6 60126/4 

60079/10 60083/21 60092/7 60103/7 60110/7 60126/5 

60080/1 60083/22 60092/8 60103/8 60110/8 60126/6 

60080/2 60083/23 60092/9 60103/9 60110/9 60126/7 

60080/3 60083/24 60092/10 60103/10 60110/10 60126/8 

 

ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL 

60126/9 60141/7 60154/3 60160/4 

60126/10 60141/8 60154/4 60161/1 

60127/1 60141/9 60155/1 60161/2 

60127/2 60142/1 60155/2 60161/3 

60127/3 60143/1 60155/3 60162/1 

60127/4 60143/2 60155/4 

60128/1 60143/3 60155/5 

60129/1 60143/4 60155/6 

60130/1 60144/1 60155/7 

60131/1 60144/2 60155/8 

60132/1 60144/3 60155/9 

60133/1 60144/4 60155/10 

60134/1 60144/5 60156/1 

60135/1 60144/6 60156/2 
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ADA/PARSEL ADA/PARSEL ADA/PARSEL 

60136/1 60144/7 60156/3 

60137/1 60145/1 60157/1 

60137/2 60145/2 60157/2 

60137/3 60145/3 60157/3 

60137/4 60145/4 60157/4 

60138/1 60145/5 60157/5 

60138/2 60145/6 60157/6 

60138/3 60145/7 60157/7 

60138/4 60145/8 60157/8 

60138/5 60145/9 60157/9 

60138/6 60145/10 60157/10 

60138/7 60146/1 60157/11 

60138/8 60146/2 60157/12 

60138/9 60146/3 60157/13 

60139/1 60146/4 60157/14 

60139/2 60146/5 60158/1 

60139/3 60146/6 60158/2 

60139/4 60146/7 60158/3 

60139/5 60146/8 60158/4 

60139/6 60146/9 60158/5 

60139/7 60146/10 60158/6 

60139/8 60146/11 60159/1 

60139/9 60146/12 60159/2 

60139/10 60147/1 60159/3 

60140/1 60148/1 60159/4 

60140/2 60149/1 60159/5 

60140/3 60150/1 60159/6 

60141/1 60150/2 60159/7 

60141/2 60151/1 60159/8 

60141/3 60152/1 60159/9 

60141/4 60153/1 60160/1 

60141/5 60154/1 60160/2 

60141/6 60154/2 60160/3 
 542/1-1 
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Sayfa

1

3

3

4
5

21

33
96

109
112
128

144

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2012/4152 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Bağlı Turkish Petroleum

International Company Limited Şirketinin Boru Hatları ile Petrol
Taşıma Anonim Şirketine Devredilmesine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Canik Başarı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2012 Yılı Aralık Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2012 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


