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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            31 Mayıs 2013
       69471265-305-5034

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
       68244839-140.02-9-405

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5034 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa,
Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Haziran 2013
PAZARTESİ

Sayı : 28666



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5040

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türk-Amerikan Konseyi’nin 32. Yıllık Konferansı’na katılmak ve görüşmelerde bu-
lunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-179-411

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5040 sayılı yazınız.
            Türk-Amerikan Konseyi’nin 32. Yıllık Konferansı’na katılmak ve görüşmelerde bu-
lunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5035

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-174-406

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5035 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5036

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-175-407

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5036 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri
Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5037

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-176-408

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5037 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Ekonomi
Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

3 Haziran 2013 – Sayı : 28666                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5038

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-177-409

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5038 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5039

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne
kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-178-410

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5039 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne
kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5041

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli
Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-180-412

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5041 sayılı yazınız.
            NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinde
Belçika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli
Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           31 Mayıs 2013
       69471265-305-5042

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın
dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 31 Mayıs 2013
     68244839-140.03-181-413

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 31/5/2013 tarihli ve 69471265-305-5042 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Fas, Cezayir ve
Tunus’a gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın
dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp

doktorluğu eğitim-öğretim, kayıt ve sınav esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktor-

luğu lisans öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADYÜ: Adıyaman Üniversitesini,
b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa kredi

transfer sistemi (ECTS-European Credit Transfer System)’ni,
c) Başarı katsayısı: Harfli başarı notunun; 0.00 ile 4.00 arasındaki karşılığını,
ç) Başarı notu: 100 puan üzerinden hesaplanan başarı notunu,
d) Baş koordinatör: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim ve öğretimden so-

rumlu kişiyi,
e) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
f) Dönem: Bir eğitim yılında ki Güz (I. Dönem) ve Bahar (II. Dönem) yarıyıllarının

toplamını,
g) Entegre sistem: Vücuttaki organ sistemlerine göre derslerin bir araya toplandığı ders

kurulları bazında oluşan eğitim-öğretim modelini,
ğ) Eğitim Komisyonu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunu,
h) Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
j) Öğrenci: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,
k) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,
m) Staj: 4, 5 ve 6. dönemlerde ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen eğitim ve uygu-

lamaları,
n) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabul, Kayıt İşlemleri, Öğrencilik Statüsü ve Yatay Geçiş

Öğrenci kabul, kayıt işlemleri ve statü
MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirle-

diği esaslar çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları Yük-
seköğretim Kurulunca belirlenen günlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yü-
rütülür. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak
işlem yapılır.
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(2) Yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Za-
manında başvurmayan ya da gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen öğrenci kayıt hakkını
kaybeder. Haklı ve geçerli mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler dı-
şında, zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlayamayan ve katkı payı işlemlerini
tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin
kesin kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile kaydı silinir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri, 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu
Öğrencilere İlişkin Yönetmelik ve Senatonun konuyla ilgili kararları çerçevesinde yapılır.

Katkı Payı
MADDE 6 – (1) Öğrencinin her öğretim yılı başında ilgili dönem için ödeyeceği katkı

payı 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri dikkate alınarak hesaplanır.
Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı ilgili kayıt dönemlerinde katkı payı açısından

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek ve kaydını yenile-
mek zorundadır. Süresi içinde bu şartları yerine getirmeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz. Kaydını süresi içerisinde yenileyemeyen öğrenci mazeretini eğitim-öğretim dö-
neminin ilk haftası içerisinde Dekanlığa yazılı bildirmek zorundadır.

(2) Kayıt yenileme süresi her öğretim yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür. Bu
süre içinde ilgili birimlerin belirlediği esaslar çerçevesinde danışmanın denetiminde kaydını
yenilemeyen veya istenen bilgi ve belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yılda derslere
ve sınavlara alınmaz.

(3) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti varsa kaydını ye-
niler ve kayıt işlemlerini yürütür.

Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin
intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Yurt dışından yatay geçişle öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
yapılır.

(3) Ders intibak ve muafiyet koşulları: Lisans Yerleştirme Sınavı sonucunda Fakülte il-
gili dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı
oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği eğitim komisyonunca uygun
bulunduğu ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde muafiyet kabul edilebilir. Öğ-
renci bu konudaki başvurusunu kaydın yapıldığı ilk hafta içerisinde Dekanlığa yapmak zorun-
dadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitimle İlgili Kurul ve Komisyonlar

Eğitim Süresi, Eğitim ve Öğretim Dönemleri ve Şekli, Esas ve Planları

Eğitim ve öğretimle ilgili kurul ve komisyonlar
MADDE 9 – (1) Eğitim ve öğretimle ilgili kurul ve komisyonlar şunlardır:
a) Eğitim Komisyonu: Dekanın başkanlığında, eğitimden sorumlu dekan yardımcısı,

Baş koordinatör, Baş koordinatör yardımcıları, varsa tıp eğitimi ana bilim dalı başkanı ve dö-
nem koordinatörlerinden oluşur. Eğitim Komisyonu; Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlan-
masını, koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar, akademik takvimi hazırlar ve eğitimle ilgili
diğer sorunları çözer, öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirerek
görüşlerini Fakülte Kuruluna sunar.
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b) Baş koordinatör ve yardımcısı: Eğitim işlerinden sorumludurlar ve Dekan tarafından
1 yıl süreyle görevlendirilirler. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Eğitim ve öğretim
faaliyetlerini Fakültenin amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda planlanmasını, yürütülme-
sini koordine eder ve denetler. Baş koordinatör yardımcısı Baş koordinatöre çalışmalarında
yardım ederler.

c) Dönem Koordinatörü ve yardımcısı: Eğitim komisyonu tarafından o dönemde dersi
olan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından her dönem için 1 koordinatör ve 1 koordinatör
yardımcısı 1 yıl için görevlendirilir. Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Baş koordinatör
yardımcısı, Koordinatöre çalışmalarında yardım eder. Ders Kurulu veya Staj Koordinatörü ve
Eğitim Komisyonu Başkanı ile yakın işbirliği içinde sorumlu olduğu dönemin eğitim progra-
mının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve kendi dönemlerindeki eğitim ve öğretim ile
ilgili problemlerini çözerler. Ders yılı başında dönem öğrenci temsilcilerinin seçimi için gerekli
hazırlıkları yapar, seçimi yürütür. Her dönemin bir öğrenci temsilcisi olur. Belirlenen 6 temsilci
kendi aralarında fakülte temsilcisi seçerler. Fakülte temsilcisi seçiminde oyların eşit çıkması
halinde seçim tekrarlanır, tekrar eşit çıkarsa kura çekimi yapılır. 1, 2 ve 3. dönem koordinatörleri
kendi dönemlerinin ders kurulu başkanı ve yardımcılarını belirlerler. Görevleri ders kurulları
ve sınavlarını düzenlemektir. Sorumlu olduğu dönemin akademik takvimini hazırlar ve Eğitim
Komisyonuna sunar. Ders Kurulu Başkanları ile yakın işbirliği içinde sorumlu olduğu dönemin
programının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve denetler. 4. ve 5. dönem koordinatörleri
kendi dönemlerindeki stajları ve sınavları denetler. İntörnlük koordinatörü, 6. dönemdeki staj-
ların yapılmasını denetler.

ç) Ders Kurulu Başkanı ve yardımcısı: Ders Kurulu Başkanı ve yardımcıları eğitim ko-
misyonu tarafından 1 yıl için belirlenir ve yeniden atanabilir. Ders kurulu başkanı, ders kurulu
programlarının hazırlanması, duyurulması, eğitimin değerlendirilmesi ve sınavların yapılmasını
sağlar. Ders kurulu sınavında hazır bulunur. Ders kurulu sınavlarının hazırlanması, sınavın ya-
pılması, sınav değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulmasını sağlar. İtirazların incelenmesinde
ilgili dönem koordinatörü ile birlikte çalışır. Yardımcı, Başkana çalışmalarında yardım eder.

d) Staj Koordinatörü: İlgili anabilim dalı başkanı veya kendi anabilim dalından görev-
lendirdiği bir öğretim üyesidir. Staj programını akademik takvime uygun olarak hazırlar ve uy-
gulamasını sağlar. Öğrenci devamsızlıklarını yakından takip eder. Devamsızlık nedeniyle staj
sınavına giremeyecek öğrencileri belirler.

e) Akademik Danışman: Öğretim döneminin başında eğitim öğretim çalışmaları ve üni-
versite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere fakülteye kayıt yaptıran tüm öğren-
cilere akademik yılın başlangıcından itibaren danışman bir öğretim elemanı belirlenir ve Eğitim
Komisyonu tarafından görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili so-
runların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme ve derse yazılma, ders
seçme ve ekleme işlemleri, bu Yönetmelik çerçevesinde danışman yardımıyla yapılır.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi ve öğretiminin süresi altı yıldır. Bir akademik eğitim ve

öğretim yılı, dönem olarak ifade edilir ve en az 32 haftayı kapsar ve her dönem güz ve bahar
yarıyıllarının toplamından oluşur. İntörnlük hariç diğer dönemlerde, birinci yarıyılın bitiminde,
iki haftalık ara tatil verilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun ona-
yına sunulur.

(2) Öğrenci altı yıllık tıp eğitim ve öğretim programını en çok dokuz yılda tamamlamak
zorundadır. Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenimini azami dokuz
yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
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Eğitim ve öğretim dönemleri ve şekli
MADDE 11 – (1) Tıp Doktorluğu eğitim ve öğrenimi birbirini izleyen 3 devreden oluşur.
a) Temel Tıp Bilimleri Devresi: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde temel tıp ve klinik

bilimleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan ağırlıklı olarak teorik ders ve laboratuvar uygu-
lamalarının olduğu eğitim-öğretim dönemidir. Bu devrede entegre eğitim sistemi uygulanır.
Bu sistem ders kurullarından oluşur. Ders kurulu vücut organ sistemleri bazında o sistemin
anatomisi, biyokimyası, fizyolojisi, histolojisi, patolojisi ve benzeri derslerden oluşur.

b) Klinik Tıp Bilimleri Devresi: Dördüncü ve beşinci dönemlerden oluşur. Bu devrede
klinik dersler uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlar halinde yapılır.

c) İntörn Hekimlik Devresi: Altıncı dönemi kapsayan klinik tıp bilimlerinde hasta tanı
ve tedavisine bizzat katılarak aralıksız 12 ay süren ve sınav yapılmayan stajlar dönemidir.

Eğitim ve öğretim esasları ve planları
MADDE 12 – (1) Derslerin öğretim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık sınıfı yoktur.
(2) Fakültede dönem geçme esaslarına göre hazırlanmış eğitim ve öğretim programları

uygulanır. Her bir yılın başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır.
(3) Öğretim planındaki dersler; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları,

staj, tıp sanatına dayalı uygulamalar ve benzeri çalışmalar şeklinde olabilir. Dersler zorunlu ve
seçmeli olabilir. Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersleri ile öngörülen seçmeli
dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(4) Ders kredileri, ders programları, programların AKTS ile ilgili değerlendirme esasları
ve uyumluluğu, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan
için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre, belirlenen kredi aralığı ile ilgili eğitim ve
öğretim planları ilgili kurul kararları ve Senato onayıyla yürürlüğe girer. Bu düzenlemeler öğ-
retim başlamadan önce akademik takvimde belirlenen süre içinde ilan edilir.

(5) Her yıl, bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı; ders kurulları başkan-
ları ile birlikte dönem koordinatörlerince; en geç Mayıs ayı sonuna kadar hazırlanıp, Eğitim
Komisyonunda değerlendirildikten sonra Dekanlığa sunulur. Kesinleşen program, ders yılı ba-
şında öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

Ders türleri
MADDE 13 – (1) Ders türleri şunlardır:
a) Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almak zorunda olduğu derslerdir.
b) Ortak zorunlu dersler: Adıyaman Üniversitesi yetkili kurullarının öngördüğü esaslar

içinde verilen, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil ve benzeri derslerdir.
c) Seçmeli Dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine

bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi
genel kültür, genel yetenek veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam Zorunluluğu, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Ders kurullarındaki pratik laboratuvar çalışması, tartışma, seminer,

saha ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur.
(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemdeki ders kurullarında pratik derslerin % 20’si ve

teorik derslerin % 30’undan fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci o ders kurulundan
“0” notu alır ve sınava girse dahi sınavı geçersiz kabul edilir. Bu kural final ve bütünleme sı-
navları için tüm ders kurulları dikkate alınarak uygulanır.
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(3) Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemdeki stajların % 20’sinden fazlasına mazeretli
dahi olsa katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. % 20’sine kadar
olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.

Mazeretler
MADDE 15 – (1) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; maze-

retlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde, Dekanlığa mazeretini gösterir belge
ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul
edilmez. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üni-
versite hastaneleri veya yataklı sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir. Bunların dışındaki
sağlık raporları işleme konmaz. Mazeretler ve raporun geçerli sayılması Fakülte Yönetim Ku-
rulu kararına bağlıdır.

İzinler
MADDE 16 – (1) Öğrenci, anabilim dalı akademik kurulunun oluru ve Fakülte Yönetim

Kurulu kararı ile eğitim-öğretimin klinik tıp bilimleri ve intörnlük aşamalarında seçmeli her-
hangi bir stajını yurt içi ve yurt dışındaki başka bir Üniversitede yapabilir.

(2) Milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel ve benzeri faaliyetlere
Üniversite adına katılacaklar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışındaki
müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görü-
lerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sı-
navlar için izinli ve mazeretli sayılır. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri uygulama ça-
lışmalarını telafi eder ve katılamadıkları sınavlara 17 nci maddenin (ç) bendine göre Fakülte
Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Temel Tıp Bilimleri Devresi

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları, Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınavlar
MADDE 17 – (1) 1, 2 ve 3. dönemlerde okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler

aşağıdaki gibidir:
a) Ders kurulu sınavı: 1, 2 ve 3. dönemlerde her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır.

Bu sınavda alınan nota ders kurulu notu denir ve ara sınav yerine geçer. Sınav sonuçları, en
geç 10 gün içinde ilan edilir.

b) Yılsonu sınavı (Final) : 1, 2 ve 3. dönemlerde her akademik yılın sonunda son ders
kurulu sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün sonra o yıl okutulan tüm ders kurullarını
kapsayan sınava yılsonu sınavı denir.

c) Yılsonu bütünleme sınavı: Yılsonu başarı notu 60’ın altında olan veya geçerli maze-
reti nedeni ile yılsonu final sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Yılsonu sına-
vının bitiminden en erken 7, en geç 21 gün sonra yapılır.

ç) Mazeret Sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte
Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen ve Kurulca kararlaştırılan tarihte öğrenciler için
sadece bir defa mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Yılsonu ve bütünleme
sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Sınav günleri ve şekli
MADDE 18 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınavlar; teorik sınavlar yazılı (test ve/veya klasik) ve pratik (sözlü ve/veya yazılı)

yapılır. Sınav şekli ve değerlendirme şekli önceden açıklanır.
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b) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınavın teorik
veya pratik kısımlarından herhangi bir kısmına girmeyen öğrenci FF notu alır.

c) Sınavlarda kopya çeken veya kopya girişiminde bulunduğu saptanan öğrenciye FF
notu verilir, ayrıca hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

Sınav derece, not ve katsayıları
MADDE 19 – (1) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 tam not üze-

rinden değerlendirilir. Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan not, derece ve katsayılar aşa-
ğıdaki gibidir:

a) Sınav sonuçlarını tanımlamada kullanılan notlar:
Puanlar Dereceler Notlar Katsayı
95-100 Mükemmel AA 4,00
85-94 Pekiyi BA 3,50
80-84 İyi BB 3,00
70-79 Orta-İyi CB 2,50
60-69 Orta CC 2,00
50-59 Zayıf DD 1.50
49 ve altı Başarısız FF 0.00
b) Geçer notlar: AA, BA, BB, CB ve CC notları geçer notlardır. 1, 2 ve 3. dönemlerde

dönem geçme notu olarak 4. ve 5. dönemlerde staj not olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarını
alan öğrenci başarılı sayılır.

c) Muaf (MU) notu: Kurumlar arası yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği
herhangi bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerin eşdeğerlerine ve muafiyet sı-
navı uygulanan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin not ortalamaları
hesabında, muaf oldukları derslerden aldıkları notlar, (a) bendindeki sınav notları ile ilgili mad-
delerindeki eşdeğerliğine göre hesaplama yapılır.

ç) Geçmez notlar: 1, 2 ve 3. dönemlerde dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavları
sonucunda DD ve FF notu alan öğrenci doğrudan dönemde kalır ve dönemi tekrarlar. 4. ve 5.
dönemlerde staj sonu sınavı veya bütünleme sınavından DD ve FF notu alan öğrenci stajı tekrar
eder.

d) Girmedi (GR) : Devamlı ve sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmemiş öğ-
rencinin aldığı nottur. Not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür. (Puan=0) 1, 2 ve 3. dönem
öğrencilerinin yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. Dördüncü ve 5. dönem
öğrencileri ise stajı tekrar etmeden bütünleme sınavına girebilir.

Sınav değerlendirme esasları
MADDE 20 – (1) Sınav notlarının hesaplanması: Anabilim dalları bir dönemde kendi-

lerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavlarında soru ve not ağırlığına sa-
hiptirler. Sınav değerlendirme esasları aşağıdaki gibidir:

a) Ders kurulu sınav notu: Bir ders kurulundaki anabilim dalları, ders yükleri teorik ve
pratik derslerin toplam süresi oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Bir ders kurulunda her
anabilim dalı derslerinin kendi barajı vardır. Bu baraj sınırı % 50’dir. Öğrenci, ders kurulu sı-
navında anabilim dalı derslerinin toplam puanının % 50’sinin altında not alırsa; o dalda elde
ettiği puan ile o dalın toplam puanının % 50’si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanın-
dan düşülerek o ders kurulu sınav notu belirlenir. Bu her anabilim dalı dersleri için ayrı ayrı
uygulanır.

b) Ders kurulları ortalama notu: Bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o
dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Ders kurulları ortalama notu
hesaplanırken, ortak zorunlu ve tıp dışı seçmeli dersler ortalamaya dâhil edilmez.
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c) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 75 veya fazla olan 1,
2 ve 3. dönem öğrencilerinden isteyenler yılsonu sınavına girmeden o dönemden başarılı olmuş
sayılırlar. Bu durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, yılsonu başarı notu olarak ka-
bul edilir. Bu öğrencilerden notunu yükseltmek amacıyla yılsonu final sınavına girmek iste-
yenler, sınavdan en az 15 gün önce yazılı dilekçe ile başvururlar. Notunu yükseltme amacıyla
final sınavına girenlerin geçme notu final sınavında alınan nottur.

ç) Yılsonu başarı notu: 1, 2 ve 3. dönemler için, ders kurulları ortalama notunun % 60’ı
ile final sınavında alınan notun % 40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan
öğrencilerin yılsonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütün-
leme sınavlarından alınan not dikkate alınır. Başarılı sayılmak için yılsonu final veya yılsonu
bütünleme sınavından en az 50 puan almış olmak ve yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en
az 60 olması gerekmektedir. Yılsonu ve bütünleme sınavlarında not belirlenirken ders barajı
uygulanmaz.

d) Yıl tekrarı: Bütünleme sınavı sonucunda yılsonu başarı notu 60’ın altında ise o dö-
nemden kalırlar ve o dönemin ders kurullarını tekrarlarlar ve derslere devam etmeleri zorun-
ludur.

e) Ortak zorunlu: Bu derslerde dönem sonunda birer sınav yapılır. Final sınavı ve bü-
tünleme sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu ol-
madan o dersi programına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Bu derslerden başarısız
olan ancak derslerden devam almış olan öğrenciler 6. dönemi bitirinceye kadar bu derslerin
sınavlarına girebilirler. Bu dersler için 6/8/2012 tarihli ve 28376 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler ders kurulu, final, bütünleme ve staj sınavları sonuçları

hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde yazılı olarak De-
kanlığa yaparlar. İtirazlar Dönem Koordinatörü, koordinatör yardımcısı ile ders kurulu/staj baş-
kanı veya yardımcılarından oluşan en az 3 kişilik bir kurul tarafından incelenir. İtiraz en geç 7
gün içinde değerlendirilerek sonuç bir tutanakla Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Klinik Bilimleri Devresi Staj Sınavı ve Notu, Staj Bütünleme Sınavı

ve Stajların Tekrarı
Staj sınavı ve notu
MADDE 22 – (1) Staj sınavı; 4. ve 5. dönemlerde her stajın sonunda ilgili anabilim

dalınca teorik ve pratik olarak yapılan sınavdır.
(2) Staj notu; staj sınavında yapılan teorik ve pratik sınavlarda alınan puanların ortala-

masıdır. Stajlarda başarı notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Teorik ve pratik sınavların her bi-
rinden en az 50 almak şartı aranır.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 23 – (1) 4. ve 5. dönemlerde staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler

için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavları o dönemin son stajının bitiminden en az 5 gün sonra
başlayarak Dekanlıkça planlanır.
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(2) Stajlardaki mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde
% 20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi % 20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler
başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar.

(3) Staj sonu ve staj bütünleme sınavında başarısız olan öğrenci staj tekrarı yapar. Tekrar
başarısız olması halinde devam şartı aranmaksızın staj sınavlarına ve staj bütünleme sınavına
katılır. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
İntörn Hekimlik Devresi Eğitim İlkeleri

İntörn hekimlik
MADDE 24 – (1) Altıncı dönemdeki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönem-

lerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yapmak ve hekimlik sanatının uygulanmasında
deneyim, beceri kazandırarak hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız 12 ayı kapsayan uygulamalı staj dönemidir.
(3) 6. dönemde sınav yoktur. Öğrencinin stajdaki poliklinik, klinik, akademik ve benzeri

çalışmalara katılımı, beceri ve uygulamaları ve değerlendirmeler öğrenci karnelerine işlenir ve
puanlama 100 üzerinden yapılır. Başarı notu 60 ve üstüdür. Başarısız olan öğrenciler stajı tekrar
ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek is-
terlerse yeni dilime tam süre ile devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem ve Fakülte Bitirme Notları ve Dereceleri, AKTS ve Diplomalar

Dönem geçme ve fakülte bitirme notları
MADDE 25 – (1) Dönem geçme notu; 1, 2 ve 3. dönemlerde dönem geçme notudur. 4

ve 5. dönemlerde ise staj geçme notlarının ortalamasıdır.
(2) Fakülte bitirme notu; 1, 2, 3, 4 ve 5. dönem geçme notlarının ortalamasıdır.
Fakülte ve dönem dereceleri
MADDE 26 – (1) Mezuniyet başarı derecesi: Her yıl fakülteyi bitirenlerin 1, 2 ve 3 üncüsü

ilan edilerek belge verilir. Yatay geçişle gelen öğrenciler 4, 5 ve 6. dönemleri Adıyaman Üni-
versitesi Tıp Fakültesinde okumak şartıyla fakülte derecesine girebilirler.

a) Mezuniyet başarı notu; her dönem yılsonu başarı notlarının toplamının 6’ya bölün-
mesiyle hesaplanır.

b) Mezuniyette ilk üç dereceye girecek öğrencilerde; disiplin cezası almamış olmak ve
fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretler dışında yıl kaybetmemiş olmak koşulları
aranır.

(2) Dönem dereceleri: Dönem ortalama notu 90-100 arasında olan öğrenciler, dönem
yüksek onur öğrencisi, 80-89 arasında olan öğrenciler ise dönem onur öğrencisi olarak ilan
edilirler. Ceza almış veya dönem tekrarı yapan öğrenciler bulundukları dönemin yüksek onur
veya onur öğrencisi seçilemezler. Bu öğrencilerin listesi, her dönem sonunda ilan edilerek öğ-
rencilerin başarı belgeleri, kendilerine verilir.

AKTS ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 27 – (1) Altı yıllık eğitim-öğretim döneminde alınması gereken AKTS miktarı

360’tır.
(2) Ağırlıklı not ortalaması; ders kurulları veya stajlardan alınan notların katsayılarının

Fakülte Kurulunca onaylanan ders kurulu veya staj AKTS kredisi ile ayrı ayrı çarpılarak top-
lanması ve elde edilen toplamın o yıla ait ders kurullarının veya stajların toplam AKTS kredi
sayısına bölünmesiyle elde edilir.
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Diploma ve diploma eki

MADDE 28 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Mezuniyet: Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği gereği olarak mezuniyet için öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının en az

2,00 olması şartı aranır.

b) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel tıp bilimleri önlisans kademesinin

1 inci ve 2 nci Dönemini en çok 4 yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları

takdirde Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması verilir.

c) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Klinik

Bilimleri Yüksek Lisans kademesini toplam olarak en çok 8 yılda başarıyla tamamlayanlara

Üniversiteden ayrıldıkları takdirde, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması verilir. Bu dip-

loma hekimlik yapma yetkisi vermez. Temel Tıp Bilimleri Önlisans veya Klinik Bilimleri Yük-

sek Lisans diplomalarını belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar Tıp Fakültesine

döndükleri takdirde kayıt sırasında alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek zorundadırlar.

Aksi halde kayıtları yapılmaz.

ç) Tıp Doktoru Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini

başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıp Doktoru Diploması verilir.

d) Mezun olan öğrenciye diploma eki ve transkript verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci disiplin işlemleri

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Ku-

rulu, Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği, Senato

ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan Adıyaman Üni-

versitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Adıyaman Tıp Fakültesinde eğitimlerine başlayıncaya kadar

29/7/1991 tarihli ve 20944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE ARKEOMETRİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Ar-

keometri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları,

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Arkeolojik mirası, kazı ve yüzey araştırmalarıyla çağdaş teknolojik ilerlemelerden

yararlanarak incelemek.
b) Kültürel mirasın korunmasına yönelik restorasyon projeleri yaparak kültürel mira-

sımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
c) Arkeolojik sit alanlarını turizm potansiyeli açısından değerlendirmek suretiyle yeni

iş sahaları açılmasına destek olarak topluma katkı sağlamak.
ç) Çeşitli etkinlikler ile kültürel varlıkları topluma tanıtmak suretiyle ulusal bilincin ge-

lişmesine katkı sağlamak.
d) Arkeoloji ile diğer bilimleri birleştiren Arkeometriden faydalanarak arkeolojik araş-

tırma ve belgeleme metotlarında uygulamayı sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Arkeometrinin yardımıyla diğer bilimlerin arkeolojik araştırmalarda uygulanmasını

sağlamak.
b) Ülke çapında gerekli kazı ve yüzey araştırmaları yapmak, arkeometri çalışmalarına

destek olmak.
c) İonia, Karia, Aeolis ve Mysia Bölgeleri başta olmak üzere ülke çapında arkeolojik

uygulama ve araştırma alanında gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtılması, yayılması ve benim-
senmesi konusunda çalışmalar yürütmek.

ç) Üniversite adına yürütülen kazı çalışmalarını desteklemek.
d) Araştırma sonuçlarını içerecek yayınların projelerini oluşturmak.
e) Araştırmalarda uzmanlık gerektiren sahalara hakim bilim insanlarıyla iletişime geçmek.
f) Genç bilim insanlarını arkeolojiye katkıda bulunacak lisansüstü çalışmalarla ihtiyaç

duyulan uzmanlık sahalarına yönlendirip yetiştirmek.
g) Restorasyon ve konservasyon projeleri için maddi kaynak bulmak.
ğ) Davetli uzman araştırmacıların gerçekleştirecekleri bilimsel etkinlikleri organize etmek.
h) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü

eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak.
ı) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde

öğrenim gören öğrencilere uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği
sunmak, danışmanlık yapmak.

i) Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasındaki iletişimi sağlamak.
j) Merkezin yaptığı bilimsel çalışmaları tanıtmak ve yayımlamak.
k) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-

zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.
l) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla

ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.
m) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere

katılmak.
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendi-
rilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alan-
larıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-
manlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevleri sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
c) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör
tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye; Mer-
kezde yer alan cihazlar konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan Üniversite öğretim eleman-
ları arasından Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi
biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az
iki kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve

Müdüre sunmak.
c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün

önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından

önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Süresi
dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten
üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve tavsiyelerde bulunur. Da-
nışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uy-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MUBEM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları,

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilim eğitimi alanında deneysel etkinlikler geliştirerek araştırma ve uygulama yapma

olanağı sağlamak.
b) Bilim insanı ve eğitimcisi yetiştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla bilimsel

bilgi anlamında destek olmak ve danışmanlık yapmak.
c) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak.
ç) Üniversite içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenle-

mek.
d) Davetli uzman araştırmacıların yapacakları bilimsel etkinlikleri organize etmek.
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e) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü
eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel işbirliklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler
düzenlemek ve ortak projeler üretmek.

g) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla
ve mesleki etik kurallar temelinde araştırmalar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere dü-
zenli aralıklarla bilimsel çalışmalar yapmak.

h) Merkezin yaptığı bilimsel çalışmaları tanıtmak ve yayımlamak.
ı) Merkezin çalışma alanında yapılan çeşitli ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere ka-

tılmak.
i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara ve lisansüstü düzeyde

öğrenim gören öğrencilere uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim (süpervizyon) desteği
sunmak, danışmanlık yapmak.

j) Üniversite personeline yönelik eğitim çalışmaları yapmak.
k) Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasındaki iletişimi sağlamak.
l) Muğla ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülke çapında bilim eğitimi alanında ger-

çekleştirilen hizmetlerin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürüt-
mek.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alan-
larıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-
manlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

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

yıp, Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Üniversi-

tede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en
az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluş-

turmak, çalışmalarını düzenlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.
c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın kurs verme

gibi konularda karar vermek.
ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az beş üyeden oluşur. Bu üyeler; üniversitelerin

öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki merkezin faali-
yetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tara-
fından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ile yılda en az bir defa
toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma ko-

nuları üzerinde önerilerde bulunmak.
b) Üniversite dışı maddi kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve

bu yönde girişimlerde bulunmak.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili istişari nitelikte kararlar almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Alet ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sis-

temleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-
rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Al-

gılama Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları,

Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularıyla ilgili her türlü bilimsel faa-

liyette bulunmak, disiplinlerarası yerel, bölgesel ve global projeler geliştirmek, yürütmek ve
gerçekleştirmek.

b) Geliştireceği ve görev alacağı her türlü bilimsel, mühendislik ve uygulama projeleri
aracılığıyla fon sağlamak, ilgili alandaki birikimini artırmak, oluşan altyapıyla ülkemizde ve
dünyada rekabet düzeyini ileri seviyelere taşımak.
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c) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama alanlarında uluslararası rekabet düzeyi
yüksek uzman araştırmacılar yetiştirmek, araştırmacı ve bilim insanlarına ev sahipliği yapmak
ve ortak projeler geliştirmek.

ç) Bilimsel araştırma ve yönetsel faaliyetlerde kullanılmak üzere, kamuoyuna alansal
ve zamansal coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama verisi ve model sonuçları sağlamak.

d) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında ulusal ve uluslararası kurum,
kuruluş ve kişilerden gelecek her türlü araştırma, geliştirme, inceleme, ölçme ve değerlendirme
problemlerine ilişkin; laboratuvar ve arazi faaliyetleri gerektiren ve bilimsel çalışmalara ve
teknik altyapıya ihtiyaç duyan hizmet taleplerine yönelik çözümler üretmek, bu çözümleri uy-
gulamak ve sonuçlandırmak.

e) Üniversite, araştırma merkezleri, enstitü, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve
kişilerle işbirliği ve ortaklıklar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları,
özel sektör ve kişilerle sağladığı işbirliği ile ilgili alanda ihtiyaç duyulacak her türlü disiplin-
lerarası bilimsel, mühendislik ve uygulama projelerine teknik destek sağlamak, danışmanlık
hizmeti vermek.

g) İlgili alanda ihtiyaç duyulan konularda, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları,
özel sektör kuruluşları ve ilgili kişiler için ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları,
kurslar, kongre, sempozyum, seminer, çalıştay gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek, destekle-
mek ve gerçekleştirmek.

ğ) Çeşitli akademik birimlerde öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sürdürülen
ilgili alandaki her türlü bilimsel faaliyetlere teknik ve altyapı desteği sağlamak, gerekli durum-
larda öğretim elemanları arasında koordinasyonu sağlayarak disiplinlerarası proje ekipleri oluş-
turmak.

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve
Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alan-
larıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür
yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı za-
manlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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ç) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantıya başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp
Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Üniversi-

tede Merkezin faaliyet alanında akademik çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en
az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin danışma ve çalışma gruplarını oluş-

turmak, çalışmalarını düzenlemek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını hazırlamak.
c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme

gibi konularda karar vermek.
ç) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, en az beş üyeden oluşur. Bu üyeler; üniversitelerin

öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faali-
yetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tara-
fından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün teklifi ile yılda en az bir defa
toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklamak, yeni çalışma ko-

nuları üzerinde önerilerde bulunmak.
b) Üniversite dışı maddi kaynakların değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve

bu yönde girişimlerde bulunmak.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili istişari nitelikte kararlar almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SU SPORLARI EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Sporları Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Sporları Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) BESYO: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Federasyon: Branşlarla ilgili federasyonları,
ç) Merkez (MUSEM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Sporları Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının, çalışanlarının ve toplumun her kesimindeki

birey ve kurumların su sporları imkânlarından yararlanabilmelerini sağlamak.
b) İlgili federasyonların işbirliği ile uçurtma sörfü, rüzgâr sörfü, yelken, kürek sörfü,

durgun su kanosu ve deniz kanosu hususunda her türlü eğitim ve öğretim programları düzen-
lemek.

c) Kurs, seminer, sertifika programları ve etkinlikler düzenlemek veya düzenlenmesi
için gerekli ortamı sağlamak.

ç) Üniversite ile özel ve kamu sektöründeki kuruluşlar arasında işbirliği yaparak hizmet
sunmak.

d) Üniversite öğrencilerine ve personeline, su sporları alanında danışmanlık ve eğitim
hizmeti vermek.
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e) Su sporları konusunda araştırma raporları ve projeleri hazırlamak, bilimsel ve mesleki
konularda yayınlar yapmak.

f) Uygun yerlerde sabit ve mobil araştırma istasyonları kurmak.
g) Türkiye genelinde, su sporları konusunda ilgili disiplinlerle işbirliği sağlamak.
ğ) Su sporları ile ilgili konferans, sempozyum, seminerler ve kongreler düzenleyerek

bu konularda öğrencileri ve diğer katılımcıları aydınlatmak ve spora yönlendirmek.
h) Su sporları konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, bilgi alış-

verişi ve personel yetiştirmede koordinasyon sağlamak, Türkiye’nin su sporları alanındaki faa-
liyetlerini yurt dışında tanıtmak.

ı) Su sporları konusunda çalışma ve araştırma yapan diğer üniversite ve merkezlerle,
eğitim ve araştırma alanında işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

i) Su sporları konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak su sporları alanında

uzman ve deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim eleman-
ları arasından en çok iki öğretim elemanını üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlen-
dirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi
sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, kararlarını ve çalışma programını uygulamak.
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırla-

mak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak, gerekli pro-

tokol ve anlaşmaları yapmak.
e) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin olarak yapılan protokol ve anlaşmaları

Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını, bütçesini

düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün bilgisi ve onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üze-

rine Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen
dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye
görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu
yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim
Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

eğitime katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun
sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve sunulan raporu de-
ğerlendirmek.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-
larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak.

e) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları belirle-
mek ve sunulan raporu değerlendirmek.

Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendi-

rilen, Merkezin çalışma alanlarına uygun olarak kamu ve özel kuruluşlarda çalışan kişiler ara-
sından üç yıl için seçilen en çok on üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin
yerine yenisi aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren danışma kuruluna başkanlık
eder.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri 
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Program ve etkinlikler sonunda verilecek belgeler
MADDE 14 – (1) Eğitim programları, konferans, seminer ve kurs programları ile diğer

etkinlikler sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları, Mü-
dürün teklifi üzerine Rektörlük tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Döner sermaye hizmetleri
MADDE 16 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetlerinde 1/5/1997 tarihli

ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Uluslararası Antalya Üniversitesinden:
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü 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) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Enstitü: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
c) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı fakülteler-

deki lisansüstü eğitim-öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
ç) Enstitü Kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü ku-

rulunu,
d) Enstitü Yönetim Kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün

Enstitü Yönetim Kurulunu,
e) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürünü,
f) Rektörlük: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Uluslararası Antalya Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Her program için öğrenci kontenjanı Enstitü Yönetim Kurulu tarafın-

dan belirlenerek Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların
adlarını ve kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek du-
yurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte
veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanın-
dan az olmamak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulunun ilan ettiği ALES puanını elde etmiş
olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE)/Graduate
Management Admission Test (GMAT) puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların baş-
vurularında ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen denklikler esas alınır. Üniversite-
lerarası Kurulca belirlenenler dışında, bir yüksek lisans programına hangi lisans programla-
rından mezun olanların başvurabileceği, ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından be-
lirlenir.
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(3) Doktora programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya
yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ge-
rekir. Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az
olmamak koşuluyla, Enstitü Yönetim Kurulunun ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları
gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen denklikler esas alınır. Üniversitelerarası Kurulca belir-
lenenler dışında, bir doktora programına hangi lisans/yüksek lisans programlarından mezun
olanların başvurabileceği, ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programlara öğrenci kabulü için Anabilim Dalı
Başkanlığının önerisi üzerine, her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değer-
lendirme kurulu oluşturur.

(5) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının
yanı sıra ilgili enstitü tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede (yazılı ve/veya sözlü sınav)
yeterli bulunması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan is-
tenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların gire-
bilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı
dil bilgisi asgari puanı; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, Enstitü
Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilanda belirtilir. Mesleki bilgi değer-
lendirmesi yazılı olarak yapılabilir.

(6) Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.
(7) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir.
Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı
MADDE 5 – (1) Kendi öğrenim dilinde ve Türkçe eğitim veren programlar hariç, li-

sansüstü öğretim dili İngilizce’dir.
(2) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce ye-

terlik sınavı belgesi istenir. Senato tarafından, belirli programlar için İngilizce dışında veya ya-
nında bir başka yabancı dil yeterlik koşulu getirebilir. Kabul edilebilecek dil yeterlik belgeleri
ve asgari nitelikler ilgili enstitünün önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (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,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan
lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara
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 geçmez. Ancak, bilimsel ha-
zırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim
Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programında hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü Anabilim Dalı
Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu program-
lardaki derslerin toplam kredisi iki yarıyıl için 24 krediyi aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir
eğitim öğretim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen
lisansüstü 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 C (2.00 not ortalaması) ile başarmış ol-
mak zorundadır. Başarısız öğrenciler lisansüstü eğitimlerine devam edemez.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam
etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az B- ile başarmış olmak ve en az 2.70
akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız öğrenciler lisansüstü eğitimlerine
devam edemez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda 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 kredisi ile başarı notunu belirten bir belge ve-
rilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitenin başka bir Enstitü Anabilim Dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir
öğrenci, Uluslararası Antalya Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir. Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş kontenjanları ve koşulları,
ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yapılan başvurular, ilgili Enstitü Ana-
bilim Dalı Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanır.

(2) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili
ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili Anabilim Dalı Başkanlı-
ğınca önerilebilecek ek dersten/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hüküm-
lerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenci ek
dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrencinin önceki yükseköğretim
kurumunda yapılan doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına
girmesi ve başarılı olması gerekir.
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Derslerin açılması, programa ve derse kayıt
MADDE 9 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme

hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı ka-
zanan adayın kayıt işlemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin
olması gerektiğine Enstitü Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında her dönem en az iki derse kayıt yaptırmak ge-
rekir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 10 – (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 bir başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine
göre bu; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde ola-
bilir. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu başarı ölçümü yapılır.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
harf notlarından biri verilir:

Harf Notu Katsayısı
A+ 4,00
A 4,00
A- 3,70
B+ 3,30
B 3,00
B- 2,70
C+ 2,30
C 2,00
C- 1,70
D+ 1,30
D 1,00
F 0,00
W Çekilme
I Eksik
T Transfer
S Yeterli
U Yetersiz
P Devam
(4) Bu notlardan;
a) A+ notu: Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu takdir edilebilir.

Ancak, bir derste verilen A+ notlarının sayısı sınırlıdır: 25 kişiden az kayıtlı öğrencisi olan
derslerde A+ notu verilmez; öğrenci sayısı 25-74 arasındaysa 1 adet, 75-124 arasındaysa 2
adet, 125-174 arasındaysa 3 adet, 175-224 arasındaysa 4 adet, 225 veya daha çoksa 5 adet A+
notu verilebilir.

b) FX notu: Derslere yeterli düzeyde devam etmeyen veya ara sınav, yarıyıl sonu sınavı,
yarıyıl projesi ve benzeri dersin temel değerlendirme etkinliklerine yeterli düzeyde katılmayan
öğrencilere FX notu verilir.
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c) W notu: Öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Alınan derse not çizelge-
sinde yer verilmekle birlikte, W notu ortalama hesaplarına katılmaz. Daha önceki bir yarıyılda
almış olduğu bir dersi, tekrar alıp sonra bu dersten çekilen öğrencilerin genel not ortalaması
hesaplanırken daha önce aldıkları not geçerli sayılır.

ç) I notu: Bir derste, harf notu takdir edilebilmesi için gereken çalışmaları zorunlu ne-
denlerle tamamlayamamış öğrencilere eksiklerini gidermek için süre tanımak amacıyla I notu
verilebilir. Bu durumdaki bir öğrencinin, hangisi daha yakın bir tarihteyse, harf notlarının ilan
edildiği tarihten itibaren en geç 14 gün içinde veya bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana
kadar, eksiklerini tamamlaması gereklidir. Dersi veren öğretim elemanının başvurusu ve bölüm
başkanının onayıyla bir sonraki yarıyılın ders kayıtları başlayana kadar ek süre verilebilir. Ve-
rilen sürede eksiklerini tamamlayan öğrenciye ilgili öğretim elemanı tarafından bir harf notu
takdir edilir. Verilen süre bittiğinde I'dan farklı bir harf notu verilmemiş öğrencilere FX notu
işlenir.

d) T notu: Başka bir yükseköğretim kurumunda veya Uluslararası Antalya Üniversite-
si'nin başka bir eğitim programında alınmış bir derse, öğrencinin halen kayıtlı olduğu programın
bağlı bulunduğu Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından transfer edilmek üzere
uygun bulunması durumunda T notu işlenir. Alınan derse not çizelgesinde yer verilmekle bir-
likte, T notu ortalama hesaplarına katılmaz. Bir dersin transfer edilmiş olması, müfredatta yer
alan herhangi bir dersten muafiyet için yeterli değildir.

e) S notu: Kredisiz derslerde başarılı bulunan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama he-
saplarına katılmaz.

f) U notu: Kredisiz derslerde başarısız öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına
katılmaz.

g) P notu: Bir yarıyıldan çok süren kredili ya da kredisiz derslerde, son yarıyıldan önceki
yarıyıllar sonunda verilir. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz.

(5) Bir dersten A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, P veya S notlarından birini alan öğrenci, o
dersi başarmış sayılır.

(6) Bir dersten C-, D+ veya D notlarından birini alan öğrencinin o dersten başarılı sa-
yılabilmesi için genel not ortalamasının dersin alındığı yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda 2,00
veya daha yüksek olması gereklidir. Genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler, Sı-
namalı veya Başarısız öğrenci sayılır.

(7) Herhangi bir yarıyılda F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başa-
rısız sayılır. Üniversite Senatosu bazı dersler için C-, D+ veya D notlarını da, genel not ortala-
masına bakılmaksızın, başarısız olarak kabul etmekte yetkilidir.

(8) 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.

(9) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek
lisans için en az 2.50, doktora için en az 3.00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları
bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim 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.

(10) Öğrenim gördüğü lisansüstü programın mezuniyet şartlarını azami öğrenim süresi
sonunda tamamlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hüküm-
lerine göre işlem yapılır.
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Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 11 – (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna,

ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini ilgili enstitüye teslim ederek itirazda
bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda
bulunan öğrencinin başarı notu Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 12 – (1) Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar

almak zorundadır. Ancak F alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, Enstitü Yönetim
Kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zo-
runlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

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

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, F notunun yerine geçer, an-
cak F notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler
MADDE 13 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangı-

cından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin
izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemesi gerekir.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik te-
cilinin kaldırılması gibi öğrenci tarafından mazeret olarak beyan edilen, Enstitü Yönetim Ku-
rulunca uygun görülen nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğ-
rencilere ödemiş oldukları öğretim ücreti iade edilmez.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğren-
cinin, mazeretin meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde ilgili enstitüye baş-
vurması ve mazereti gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı ha-
linde 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 14 – (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 uy-
gun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır.

(2) Bu program; toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en az 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 ça-
lışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin en geç üçüncü
yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması gerekir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2013 – Sayı : 28666

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32



(3) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre bir tez danışmanı
atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından görev-
lendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok
iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Ayrıca ilgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 16 – (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. Bu öğrencilere başarılı olmaları durumunda yüksek lisans diploması ve-
rilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-
duğu derslerinin, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun ka-
rarıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması
halinde 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 Kurulunun onayı ile tezini jüri
önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(4) Yüksek lisans öğrencilerinin; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
kayıt yenilemeleri gerekir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders
veya tez aşamasındaki her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen
süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hü-
kümlerine göre işlem yapılır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca

her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ens-
titüye önerilir. Tez konusu ve tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
Tez çalışmasının birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı ata-
nabilir.

(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.

Seminer dersi
MADDE 18 – (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 öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer
dersine kayıt yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir.

(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 19 – (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 oluşturulur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması duru-
munda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından 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 hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da tezi kabul edilmeyen öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine
göre işlem yapılır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 20 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci

yüksek lisans tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, Yükseköğretim Kuru-
lunun tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Tezi Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans
diploması verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta için-
de geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir.
Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem

projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.
Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
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Danışman ataması
MADDE 22 – (1) İlgili enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca, en geç birinci yarıyılın

sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir danışman belirlenir. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü
anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı du-
rumlarda en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim da-
lındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı ya-

rıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan
öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans öğrencilerinin; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
kayıt yenilemeleri gerekir. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders
veya tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya azami öğrenim süresi içinde
öğrenimlerini bitiremeyenler hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre
işlem yapılır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

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

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amacı ve kapsamı
MADDE 25 – (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 birini taşıması gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden

az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 adet ders, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 9 krediye
kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 18 kredi
kadar en fazla altı adedi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-
lunun onayı ile Üniversite içinden ve dışından diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan
derslerden 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
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sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa
düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre
MADDE 26 – (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, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar in-
dirilebilir. 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.

(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.

Tez danışmanı ataması
MADDE 27 – (1) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edi-

len her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci
için dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı öne-
risi, Enstitü Yönetim Kurulunun 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. İkinci tez da-
nışmanı diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ta-
nınan yurtdışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı
Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili
enstitüye bildirir. Tez danışmanı değişimi, atamanın süresini izleyen son yarıyıl içinde yapılır.
Süresi dışında tez danışmanının değişmesi ve tez danışmanı belirlenmesine ilişkin diğer konu-
larda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

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

Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (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 öğrencilerin en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrencilerin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri
gerekir.
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(3) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilip Enstitü Yöne-
tim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değer-
lendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora
derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jürisi önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-
rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden dördüncü yarıyıldan,
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazla derslerin sayısı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ders yükü toplam 6 kredi olmak üzere ikiyi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için ders yükü toplam 12 kredi olmak üzere dördü geçemez. Fazladan alınacak dersi/dersleri
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin sekizinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrencilerin ise onuncu yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamaması halinde
öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(7) 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 olan öğrenci program değiş-
tiremez.

Tez izleme komitesi
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim Dalı

Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusuyla 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.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 30 – (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 iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulunca tespit edilen esaslar çer-
çevesinde 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 konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına
alınır.
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(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 rapor sunarak katılmayan öğrenci hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 31 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Ku-

rulu tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak 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-cevap bölümünden oluşur.

(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 bildi-
rilir. 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 öğrenci
hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Doktora diploması
MADDE 32 – (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.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELEKTRİFİKASYON GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE, TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİYACI 1050 ADET KONSOL-HOBAN SLİKON İZOLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Elektrifikasyon Grup Müdürlüğünden: 

 Pendik/İSTANBUL 

İhale Kayıt No : 2013/69109 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Pendik/İstanbul  

b) Telefon ve Faks Numarası : (0216) 390 57 86 (0216) 354 04 94 

c) Elektronik Posta Adresi : --- 

2 - İşin adı ve miktarı: Elektrifikasyon Grup Müdürlüğünce, TCDD 2.Bölge Müdürlüğü 

ihtiyacı 1050 adet Konsol-Hoban slikon izolatör alınması.  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız, Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonuna 19.06.2013 günü, saat 14.30’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup, Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Grup Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonundan KDV Dahil 150.00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4641/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF 5 KALEM SİNYAL VE ENERJİ KABLOSU TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/69272 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Arifiye-Pamukova arası, 34 Km. 2. hat 

sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri için, 5 kalem muhtelif sinyal foksiyon ve enerji 

kablolarının temini işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25/06/2013 T. Saat : 14.00’de yapılacaktır . 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 25/06/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4626/1-1 
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KABLOLU DEVİR SONDESİ VE SOKETLİ TERMİK MANYETİK ŞALTER 

SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/Kahramanmaraş 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsın@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A- a) Dosya No : 2013/40 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Kablolu Devir Sondesi Alımı 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim süresi en fazla 60 (altmış) gündür. 

B - a) Dosya No : 2013/41 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Soketli Termik Manyetik Şalter Alımı 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Firmalar tekliflerinde belirteceklerdir. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 18/06/2013 Saat : 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 18/06/2013 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır.  

Duyurulur. 4651/1-1 
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KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

20.000 TON KİREÇTAŞI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde 

ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 

yer almaktadır. 

İhale Kayıt numarası  : 2013/69877 

1 - İdarenin 

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 20.000 TON KİREÇTAŞI TEMİNİ 

b) Teslim : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

c) Teslim : 01.09.2013-30.11.2013 TARİHLERİ ARASI 

İDARECE VERİLECEK TERMİN PROĞRAMA 

GÖRE 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

b) Tarihi ve saati  : 13/06/2013 - 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
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odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

verilmesi 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

-İŞLETME RUHSATI 

-İŞLETME İZİN BELGESİ 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1 - BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK, “KİREÇTAŞI İSTİHRAÇ VE NAKLİYESİ” 

veya “MUCUR ve BALAST ÜRETİMİ ” BENZER İŞTİR. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Y.Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI HABERLEŞME SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

Diğer hususlar: 

13 - İHALE KONUSU MAL ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ 

HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE 

SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 4697/1-1 
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DEMİ SUYU TANKI İMALATI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı 500 m3 net kullanım 

hacimli 316 Ti malzemeden demi suyu tankı imalatı ve montajı işi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İKN: 2013/68456 

1. İdarenin 

a) Adresi : Kulfal Köyü Mevkii Bila No P.K.9 17400-ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

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

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname ve teknik resim esasları dahilinde; 500 m3 

net kullanım hacimli 316 Ti malzemeden demi suyu tankı 

imalatı ve montajı işi. 

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

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : 150 (Yüzelli) takvim günü. 

3. İhalenin 

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

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 18/06/2013 - 14.00 

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 50,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5. Teklifler 18/06/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

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

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4582/1-1 

—— • —— 

ARSA SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Pervane Mahallesi, 7313 ada, 1 parseldeki 

1.700,95m2'lik Akaryakıt ve LPG İkmal istasyonu arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.  

1 - İhale 19/06/2013 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

lominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır) 
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c - Gerçek kişilerde ikametgah ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

d - Noter tasdikli imza sirküleri. 

e - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 19/06/2013 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube 

Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. İlanen duyurulur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel M2 

KDV Hariç 

Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Pervane 

Mah. 
7313 1 1.700,95 6.000.000,00-TL 180.000,00-TL 

Akaryakıt ve LPG 

İstasyonu Arsası 

 4399/1-1 

—— • —— 

53 VARİL İÇERİSİNDE TOPLAM 9.540 KG. METAL KESME YAĞI  

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

İdarenin: 

a) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 

03040 Merkez AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21/4207 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(afyonbet.trv.komisyonu@hotmail.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 53 Varil içerisinde Toplam 

9.540 Kg. Metal Kesme Yağı (Teknik şartnameye göre) Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. 

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale 

Komisyonu Başkanlığına 25/06/2013 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü Afyonkarahisar; Hesabına (Banka ve İBAN Hesap Numarası: VAKIFBANK- TR 

230001500158007282440204) yatırılıp dekontu ile TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

3 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan 

firmadan % 6 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.  

4 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 4675/1-1 
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1 ADET BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE SAHİP SOĞUTMA SUYU POMPASI-MOTOR 

TAKIMI ALIMI, MONTAJ-MONTAJ İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ MALZEME  

TEMİNİ, TEST VE DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü tarafından 1 adet belirtilen özelliklere sahip 

soğutma suyu pompası-motor takımı alımı, montaj-montaj için gerekli her türlü malzeme temini, 

test ve devreye alınması işi, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan 

istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda Açık İhale 

Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/68872 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Pk:50 26851  

b) Telefon ve faks numarası : 0222 522 81 84    Faks :0 222 522 81 86 

c) Elektronik posta adresi : euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet belirtilen özelliklere sahip soğutma suyu 

pompası-motor takımı alımı, montaj-montaj için gerekli 

her türlü malzeme temini, test ve devreye alınması işidir. 

b) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Pk:50 26851 

Alpu/ESKİŞEHİR  

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Gökçekaya HES İşl. Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Pk:50 26851Alpu/ESKİŞEHİR  

b) Tarihi ve saati : 19/06/2013 tarih, saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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



3 Haziran 2013 – Sayı : 28666 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25,00.-TL karşılığında alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, 25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT 

BANKASI ALPU ŞUBESİ IBAN NO: 95 0001 0009 5237 7120 4354 24 nolu hesaba 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.  

6.2. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ onaylı ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden idaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

10 - Bu ihale , 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna 

olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 4685/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 221,25 TL. ile en çok 157.219,45 TL. arasında değişen; 

10.06.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL., en 

çok 15.722,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dereceli gözlük, hava yastığı tüpü, cantlı 

oto lastiği, muhtelif oto yedek aksam ve parçaları, LCD tv, torna elması, taşlama taşı, kelebek 

bıçak, matkap ucu, klavuz kalemi, kereste, kumaş v.b. cinsi 36 grup eşya açık artırma suretiyle, 

Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km EDİRNE adresindeki ihale salonunda 

11.06.2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (284) (2152178) 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 (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 4565/1-1 
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GAZ ANALİZ SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : Gaz analiz seti alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/66529 

Dosya no : 1321481 

1 - İdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090-ZONGULDAK 

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

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Gaz analiz seti (1 adet) 

b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür. 

3) İhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 13.06.2013 Perşembe günü saat : 15.00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

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

( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

4.2.1 CE belgesi 

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

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 13.06.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

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

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 4527/1-1 
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13 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen laboratuvar cihazları, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 
 

SIRA 

NO
MALZEMENİN CİNSİ

ÖLÇÜ 

BİRİMİ
MİKTAR

İHALE DOKÜMAN 

BEDELİ

1 Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi [GC/MS] ADET 1 100,00 TL

2 LC-MS/MS Cihazı ADET 1 130,00 TL

3 Elektron Mikroskobu (SEM) ADET 1 130,00 TL

4 X-Ray Diffraction (XRD) ADET 1 100,00 TL

5 Teleskop ADET 1 100,00 TL

6 Toplam Organik Karbon Analiz Cihazı (TOC/N) ADET 1 100,00 TL

7 Sıvı Azot Üretim Sistemi ADET 1 100,00 TL

8 Mikrodalga Yakma Sistemi ADET 1 70,00 TL

9 UV/VIS Spektrofotometre ADET 1 50,00 TL

10 Sterilizatör ADET 1 MUAF

11 İnkübatör ADET 1 MUAF

12 Otoklav ADET 2 70,00 TL

13 Universal Çekme-Basma Test Cihazı ADET 1 100,00 TL

T.C. 

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

İhtiyacı Malzeme Listesi

  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.   

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.  

b) İhaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, 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 YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/06/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 
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4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda da belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartname yönüyle 

de 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 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla, kısmi 

teklif verilebilecektir. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

6 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

olup; Ofis, satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4753/1-1 

—— • —— 

± %20 TOLERANSLI 380.000 TON PANCARIN SİLOLARA BOŞALTILMASI  

HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 kampanya döneminde yapılacak işlerden olan Seyyar ve Ot. 

Sabit Pancar Boşaltma Makineleri ile ± %20 toleranslı 380.000 ton pancarın silolara boşaltılması 

hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun 

bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/67135 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 Pbx 

c) Elektronik posta adresi  : 0 354 441 10 18 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : Yok 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 kampanyası döneminde 

yapılacak işlerden olan Seyyar ve Otomatik Sabit 

Pancar Boşaltma Makineleri ile +/- %20 toleranslı 

380.000 ton pancarın silolara boşaltılması işçiliği 

hizmeti. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 20.06.2013 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel Sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 

işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

İhale konusu iş veya Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen İş makineleri (Kepçe, 

Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 

Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, İş kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Mezkur Hizmet alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 4535/1-1 
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İNŞAAT YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI OLARAK 22 YIL SÜREYLE 

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz üzerine, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut avan projesine 

göre apart otel yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 22 yıl süreyle kiralama 

ihalesine çıkarılmıştır. 

İdarenin Adresi : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Taksim-

Beyoğlu-İstanbul 

İdarenin Telefon- Faks ve  

Elektronik Posta Adresi : 0212 251 88 10 (Dahili 7201)- 0212 243 64 59 

istanbul@vgm.gov.tr 

İhale Konusu İşin Adı : İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, 

Mumhane Caddesine Cepheli, tapunun 121 pafta, 77 

ada, 24 parselinde kayıtlı bulunan Vakıf Taşınmaz 

üzerine mevcut avan projesine göre apart otel 

yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 

22 yıl süreyle kiralama İşi 

İnşaata İlişkin Tahmini  

Muhammen Bedel : 1.637.916,00 TL. 

(BirmilyonaltıyüzotuzyedibindokuzyüzonaltıTL) 

Yüzölçümü : 250,00 m2 (Toplam inşaat alanı:1.320,90 m2) 

Vasfı : Kagir Depo 

Geçici Teminat Miktarı : 49.137,48-TL 

Doküman Bedeli : 250,00 (İkiyüzelli) TL 

İhalenin Yapılacağı Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat: 7 İhale 

Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

Teklif Zarflarının Verileceği Yer : Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat: 5 İhale 

Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul 

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 20.06.2013-Saat:15.00 

I - Vakıflar Meclisinin 25.03.2013 tarih ve 187/149 sayılı Kararı ile ve Bölge 

Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve 2652 sayılı İhale Onay Belgesinde belirtilen asgari şartlar; 

1 - Sözleşme süresinin 22 yıl olarak belirlenmesi ve aylık kira ödemelerinin sözleşme 

tarihi itibarıyla başlaması, 

2 - Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ilk yıl aylık kirasının 

6.000,00 TL (Altıbin) + ihale artış oranı olarak belirlenmesi, 2. ve 3. yılın aylık kirasının, bir 

önceki yılın aylık kirasının ÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalarına 
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Göre Değişim (%) Oranı Esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunması, 4. yılın başından 

itibaren aylık kirasının 12.000,00 TL (Onikibin) + ihale artış oranı olarak belirlenmesi, devam 

eden yılların aylık kirasının, bir önceki yılın aylık kirasının ÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin 

ÜFE Oniki Aylık Ortalamalarına Göre Değişim (%) Oranı Esas alınarak) oranında arttırılmasıyla 

bulunması, 

3 - Taşınmaz üzerindeki yapının her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp 

kaldırılması, projelerin hazırlanması ve inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine 

ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin  

yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların  yine 

yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme 

süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

4 - Yapımı tamamlanıp işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla 

kullanılmaması, sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak 

ve bedel talebinde bulunulmaksızın İdareye teslim edilmesi, 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye 

edilmesi halinde, yapılmış olan imalatların İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan 

teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

6 - Mimarlar Odasının en az bedel hesabına göre belirlenen mimari avan proje bedelinin 

2.601,00 TL’yi aşmamak kaydıyla, proje müellifine sözleşme imzalanmadan önce yüklenici 

tarafından  def’aten ödenmesi, 

7 - İmar durumunda iyileşme olması halinde ihale oranında İdaremize yansıtılması, 

8 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde, kanunun öngördüğü orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, 

9 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

10 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde binanın tatbikat projelerinin 

hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler ve inşaat ruhsatının alınması ve inşaat 

imalatlarının bitirilerek binanın faaliyete geçirilmesi, 

11 - Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 

veya işi süresinde bitirmemesi halinde, İdarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 

ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

kesin teminatın ve aylık kiralarının gelir kaydedilmesi kaydıyla apart otel olarak kullanılmak 

üzere 22 yıl süreli “İnşaat Yapım ve İşletme Şartlı Kiralama” işidir. 

II-) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:7 

İhale Salonu- Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde toplanacak olan 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde 

sunmaları gerekmektedir. 
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1. Şartname eki örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için 

telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 

2. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belge, 

2.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

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

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

2.2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

3. Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesi, 

3.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

4. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması 

gerekir.) aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti, 

5. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi, 

6. Muhammen bedelin en az %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir şartname eki örneğe uygun banka referans mektubu ve eki teyit yazısı. 

7. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece 

“Aslı görülmüştür” imzalı sureti veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi 

üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi. 

8. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair ıslak imzalı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti aslı veya 

aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı görülmüştür” imzalı sureti veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu 

olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet 

üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge veya teyidinin internet 

üzerinden yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili kişilerince “Elektronik 

imza suretiyle imzalanan belgenin aslının aynıdır” şeklinde ad, soyad, unvan belirtilmek suretiyle 

imzalanmış ve mühürlenmiş belgeyi vermesi. 

9. İstekliye ait yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesi veya ilgili 

Belediyeden istekli adına verilen bina inşaatı işine ait Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin 
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Belgesi veya ilgili Belediyeden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat 

Belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece “Aslı 

görülmüştür” imzalı sureti veya isteklinin yapım işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında yapım işi ile ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir firmaya yaptıracağına 

ilişkin Şartname eki örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi. 

10. Şartname eki örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi. 

11. Şartname eki örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı 

beyan. 

12. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen ekli örneğe uygun teklif mektubu. 

13. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı, 

14. İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine 

nakit olarak yatırılmış alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname 

eki örneğe uygun ilgili banka şubesinden alınmış banka geçici teminat mektubu (Banka Şube 

Limitlerini Gösterir Limit İçi ve süresiz olacaktır.) 

15. İç Zarf (şartname eki örneğine uygun Teklifi Mektubu) 

16. İhale dökümanı,  mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 

Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge 

Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki 

TR100001500158007285989280 hesap numarasına tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi 

numarası belirtilmek suretiyle 250,00 (ikiyüzelli) TL. yatırılarak  alınmış makbuz karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 2,3,4,7,8,9 ve 11. bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

IV-) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

V-) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VI-) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII-) İşbu işe ait ilan bedelleri ile %05.69 ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde 

kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

VIII-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4551/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kamu İhale Kurumundan: 

AVUKAT, PROGRAMCI, BÜRO GÖREVLİSİ VE İLETİŞİM GÖREVLİSİ KADROLARI 

İÇİN GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Kamu İhale Kurumunda istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve sayıları belirtilen 

kadrolar için personel alımı yapılacaktır. 

 

Sıra 

No Unvan 

Kadro 

Sayısı 

Sözlü 

Sınava 

Çağırılacak 

Aday 

Sayısı 

KPSS 

Puan 

Türü Gerekli Şartlar 

1 Avukat 4 20 KPSSP:3 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve 

Avukatlık ruhsatına sahip olmak. 

2 Programcı 3 15 KPSSP:3 

Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile 

istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar 

programlama bölümlerinin herhangi 

birisinden en az lisans programı mezunu 

olmak, asgari 2 programlama dilini 

bildiğini belgelemek, Milli Eğitim 

Bakanlığından veya Milli Eğitim 

Bakanlığından onaylı kurslardan ya da 

yükseköğrenim kurumlarından alınmış 

bilgisayar programcılığı sertifikası ile 

yabancı dil bilgisini gösterir belgeye 

(Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 

Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde 

veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu 

puana denk puan alındığını gösterir belge) 

sahip olmak.  

3 
Büro 

Görevlisi 
5 25 KPSSP: 3 

En az dört yıllık eğitim veren; Hukuk, 

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri ile 

fakültelerin Matematik, İstatistik, Bilgi ve 

Belge Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, 

Arşivcilik, Kütüphanecilik lisans 

programlarından mezun olmak. 

4 
İletişim 

Görevlisi 
8 40 KPSSP: 93 

En az iki yıllık eğitim veren 

yüksekokulların ya da dengi okulların; 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici 

Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri 

ve Yönetimi, Halkla İlişkiler, İletişim ve 

Halkla İlişkiler ön lisans programlarından 

mezun olmak. 
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SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI: 

Sınava girebilmek için; 

1) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında tabloda belirtilen KPSS puan türlerinden 80 (seksen) ve 

üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, 

atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı 

puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir), 

2) Tabloda belirtilen eğitim kurumlarının birinden veya bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak, 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  

1) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt içi veya yurt dışındaki eğitim 

kurumlarına ait diploma denklik belgesinin fotokopisi, 

2) Avukat kadrosuna başvuru yapan adaylar için avukatlık ruhsatının fotokopisi, 

3)Programcı kadrosuna başvuru yapan adaylar için; asgari 2 programlama dilini bildiğini 

gösteren belgenin fotokopisi ile Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından 

onaylı kurslardan ya da yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcılığı 

sertifikasının fotokopisi ve yabancı dil bilgisini gösterir belgenin (Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavından (YDS) en az “D” düzeyinde veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

diğer yabancı dil sınavlarından bu puana denk puan alındığını gösterir belge) fotokopisi, 

4) 2011 veya 2012 KPSS sonuç belgesinin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı, 

5) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 X 6 ebadında 1 adet fotoğraf, 

6) Sınav Başvuru Formu. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:  

Başvurular 24 Haziran 2013 tarihinde başlayacak olup, 5 Temmuz 2013 tarihi mesai 

bitiminde sona erecektir.  

Adaylar; sınava katılabilmek için Kurumun resmi internet sitesinde (www.ihale.gov.tr) 

yer alan “2013 Yılı Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülü içindeki “Sınav Başvuru 

Formunu” elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra başvuru için istenen belgeleri 

tarayıcıda (scanner) taratmak suretiyle söz konusu modüle ekleyerek, elektronik ortamda sınav 

başvurusunu tamamlamış olacaktır. 

Başvuru formu ve ekleri aday tarafından şahsen veya posta yoluyla gönderilmeyecek 

olup, belirtilen gün ve saate kadar Kuruma elektronik ortamda ulaşmayan başvurular ile başvuru 

için gerekli belgeleri bulunmayan veya eksik olan başvurular dikkate alınmayacak ve belgelerin 

sonradan tamamlanması da mümkün olmayacaktır. 

SINAV TÜRÜ VE YERİ: 

Sınav; sözlü giriş sınavı olarak, Kurumumuzun Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 

Balgat/Ankara adresindeki hizmet binasında yapılacaktır.  

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile adayların sınava gireceği tarih ve saate ilişkin 

bilgiler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek ve ayrıca bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ:  

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi; sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylarca, Kurumun 

resmi internet sitesinde yer alan “2013 Yılı Açıktan Atama Sözlü Giriş Sınavı” modülünden temin 

edilecek olup, adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.  
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Adayların sınava gelirken, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında 

bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

SINAV KONULARI:  

Sözlü sınav, adayların genel yetenek ve genel kültür bilgisi ve/veya eğitim gördükleri 

alana ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti 

ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilerek 

tutanağa geçirilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 

puan almaları gerekir. 

SINAV SONUCU: 

Sınav başarı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayın sözlü sınav puanının %50’si ile 

KPSS puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. 

Bu şekilde hesaplanan puanların ortalaması genel başarı sırasını belirler ve en yüksek 

ortalamadan başlayarak boş kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış sayılır. Sınavda 

yedek liste ilan edilmeyecektir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 

durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

İlan olunur. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Tlf:    (312) 218 48 43  

Faks: (312) 218 48 83 

Not: Sınava ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.ihale.gov.tr internet 

sitesinden ilgililere duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara şahsen veya telefonla ayrıca bir 

bildirim yapılmayacaktır. 4764/1-1 

—— • —— 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan 

kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. 

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 

özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) 

halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.  

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı 

belgelerini eklemelidirler 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 

ANABİLİM/ANASANAT DALI Profesör Doçent AÇIKLAMA 

İŞLETME FAKÜLTESİ    

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM  1  

SAĞLIK YÜKSEKOKULU    

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 1   

 4741/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel

EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Erdoğan BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan

Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Sporları Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Uluslararası Antalya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


