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YÖNETMELİKLER

Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ DİJİTAL YAYINLAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abdullah

Gül Üniversitesi Dijital Yayınlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin, bilgi birikiminin, bilimin gelişmesine ve elde edilen bilimsel sonuç-

ların sonraki kuşaklara aktarılmasına en gelişmiş teknolojilerin kullanılması yoluyla katkı sağ-

lamak, bilim adamları ve yazarlara ait eserleri Abdullah Gül Üniversitesi Yayınları çatısı altında

toplayarak kullanıma sunmak.

b) Abdullah Gül Üniversitesi yayınlarına izlenebilirlik, ölçülebilirlik gibi uluslararası

kalite standartlarını esas alarak hizmet vermek, dijital ve basılı eserlerin tasarlanması, basımı,

çoğaltılması ve satışı ile ilgili esasları düzenlemek suretiyle bilimsel çalışmalardan elde edilen

değerlerin dünya genelinde paylaşılması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak faaliyetleri yü-

rütmek ve organize etmek.

c)  Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen bilişim ve yayıncılık alanındaki projelerde da-

nışmanlık yapmak ve uygulamaya yönelik çözümler geliştirmek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) Üniversite içi ve/veya dışı projelerde ihtiyaç duyulan; yazılım, donanım, sistem

analizi, sistem mimarisi, sistem çözümleme, modelleme ve bilişim çözümleri gerçekleştirmek,

danışmanlık yapmak ve gerektiğinde ortaklıklar kurmak.

n) Kurum ve kuruluşlar için mobil cihazlar üzerine, eğitim ağırlıklı bilişim hizmetleri

konusunda araştırma yapmak, otomasyon hizmetleri vermek, yazılım ve uygulamalar geliştir-

mek.

o) Türkiye'nin bilişim alanında gelişimine ve kalkınmasına yardımcı olacak nitelikte

bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak, gerektiğinde uygulamaları gerçekleştirmek ve

teşvik etmek.

ö) Bilişim alanında proje, araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

3/5/2012 28281
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Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2009 tarihli ve 27265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray
Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görev-
lendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür kendisine yardımcı olmak
üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı seçer
ve Rektörün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği
yardımcısı veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Müdürün görevden
ayrılması veya vekâletin altı aydan fazla sürmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün öne-

receği aylıklı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim ele-
manı olmak üzere en fazla 5 üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin ye-
rine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğun-
lukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen prog-
ramlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede
bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren kuruldur. Danışma kurulu konuyla ilgili öğretim ele-
manları ve merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuru-
luşların Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Ku-
rulu en fazla 15 üyeden oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma kurulu üye-
lerinin ataması Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması gibi yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/6/2009 27265
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

n) YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,”

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

ğiştirilmiştir.

“(2) Birinci öğretimde, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramları; ikinci öğretimde, tezsiz yüksek lisans programları; uzaktan eğitimde, tezsiz yüksek li-

sans programları uygulanabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Kontenjanlar, başvuru ve kesin kayıt tarihleri, başvuru ve kesin kayıt için gerekli

belgeler, başvuru usulleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlânda genel ve yurtdışı

kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya

ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın

yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır ancak ilgili kurumların internet sayfalarından sorgu-

lama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı, ye-

dinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; yüzlük sisteme çevrilmiş olarak

ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu,

tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp notu, yabancı dil notu,

lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmeliğin ilgili

maddelerinde belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş notları dikkate alınarak öğrenci kabul

edilir. Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında

sanatta yetenek sınavı notu, temel tıp notu ve yabancı dil notu, enstitülere ve/veya girilecek

programlara göre, bu Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü
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yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına

başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu istenmesi, ilgili enstitü yönetim kurulunun

teklifi ve Senato kararına bağlıdır.”

“(3) Öğrenci kabulü için, ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta

yetenek sınavından istenen notlarda Senatoca yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini izleyen

ilk başvuru döneminde uygulanır. Senatoca belirlenen asgari notları ve uygulama dönemini,

Rektörlük internet üzerinden duyurur.”

“(5) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı li-

sansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği ya-

bancı dil için, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde sadece yüksek lisans prog-

ramları için Üniversite yabancı dil sınavından, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarında 65 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu

almış olmaları gerekir.”

“(6) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-

ramlara yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da sadece

yüksek lisans programlarında olmak üzere, yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından

yüksek lisans için en az 50, doktora ve sanatta yeterlik için en az 55 not alan ve programa kabul

için Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir

yıl süreli hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil notunu sağlamak zorundadırlar.

Hazırlık sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.”

“(7) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-

ramlar dışında diğer lisansüstü programlara, açılan kontenjanın dolmadığı durumlarda ve boş

kalan kontenjan sayısı ile sınırlı olmak üzere, ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 70 veya kar-

şılığı, anasanat dalları için sanatta yetenek sınavından en az 85 ve YDS veya eşdeğeri sınavdan

en az 55 veya karşılığı not alarak başvuran ve programa kabul şartı olarak Senatoca belirlenen

yabancı dil notu dışında diğer şartları sağlayan Türk uyruklu adaylara programa başvurularında

istenen yabancı dil şartını bir yıl içinde sağlamaları halinde kayıt hakkı verilir.”

“(8) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yüksek lisans programlarına,

YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından en az

30 veya karşılığı bir not alarak başvuran ve programa kabul için diğer koşulları sağlamalarına

rağmen Senatoca belirlenen yabancı dil notunu sağlayamayan Türk vatandaşı adaylar, programa

başvuruda istenen yabancı dil şartını sağlamaları için Üniversitece açılacak bir yıllık yabancı

dil kursuna katılabilir ve kurs sonuna kadar bu fıkrada belirtilen sınavlardan birinden yabancı

dil şartını sağlayanlar öğrenime başlarlar. Bir yıllık kurs süresi, azami öğrenim süresinden sa-

yılmaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde Üniversite yabancı

dil sınavından 50 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu

almış olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edi-

lebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların en az  lisans derecesine sahip olması gerekir.

b) İstenmesi halinde adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın

puanı türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış ol-

maları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı is-

tenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i

ve mülâkat puanının %25’i, ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si

ve mülâkat puanının %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası

yuvarlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60

olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama

ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla,

istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olan-

lar tercih edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte

veren bir programdan mezun olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl)

süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl)

süreli tıp  fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar

dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık

fakültesi mezunları da yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir. Lisans de-

recesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden

en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55,

dört yıllık lisans mezunları için 80 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen

notu almış olmaları gerekir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan;

tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzen-

lenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakülteleri ve
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dört yıllık lisans eğitimi yapılan eczacılık fakültesi mezunlarının ALES veya eşdeğeri sınavdan

başvurduğu programın puan türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca be-

lirlenen notu almış olmaları veya tıp fakültesi mezunlarının 50’den az olmamak üzere Senatoca

belirlenen temel tıp notunu almış olmaları gerekir.

c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Se-

natoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Ancak hazırlık

sınıfları hariç en az beş yıl süreli eğitim yapılan fakülte mezunları yüksek lisans mezunu olarak

kabul edilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-

malarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.”

“c) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere

Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara baş-

vurularda, programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için YDS veya eşdeğeri sınavdan Se-

natoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.

d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-

ramlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya

karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.”

“(5) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer

programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri

veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir.

Başarılı olamayanlar Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla

bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar.

Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumun-

dan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 100’lük, 4’lük ve harfli de-

ğerleri ile gösterilir.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) Bilimsel hazırlık programındaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8,

en fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam

AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun

44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(2) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en

az 85, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan,

AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez

planı/projesi ilgili enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer ko-

şulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni

bir tez konusu verilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının

ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine

tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç akademik yıldır.

Enstitü kurullarının belirleyeceği özel başarı koşullarını sağlayanlar programı iki yarıyılda da

tamamlayabilir. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen tüm

koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğren-

ciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan

tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine

getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler ve hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl)  süreli lisans eğitimi yapılan

diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp  fakültesi mezunları

ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi
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kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıl) eczacılık fakültesi mezunları için azamî

altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise azamî dokuz yıldır. Azamî öğrenim

süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve

46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(2) Dersler, seminer ve bunlara ilişkin kredi ile AKTS kredisini tamamlamanın azamî

süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl; dört yıllık lisans derecesi ile

kabul edilenler için üç yıldır.

(3) ALES’ten en az 80, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların

karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; dersleri ve

semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS kredisini iki yarıyılda, yeterlik sınavını üçüncü

yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç dördüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans

mezunları, doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altıncı yarıyıl

sonunda; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS kredisini dört yarıyılda, ye-

terlik sınavını beşinci yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç altıncı yarıyıl başında başla-

yan dört yıllık lisans mezunları ise doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla

tezlerini sekizinci yarıyıl sonunda teslim edebilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi, danışman

atanmamışsa anabilim/bilim dalı başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu

programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla en çok 9 kredisi ve 18

AKTS kredisi ders yüküne sayılması kaydıyla, yüksek lisans programlarından veya diğer yük-

seköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Lisans dersleri,

ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın sonuna

kadar, dört yıllık lisans mezunu olarak kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar

doktora yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dö-

nemde tekrar sınava alınır. Doktora yeterlik sınavı, enstitülere göre dönemler içinde belirli ay-

larda da yapılabilir.”

“(6) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınav jürisinin önerilerini de dikkate

alarak, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam

kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasına gerekçeli olarak

karar verebilir. Öğrenci alınması istenen dersi/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak ve en geç

iki yarıyıl içinde başarmak zorundadır.”
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin doktora yeterlik sınavını başarmasını takip eden dönem sonuna kadar,

danışmanın belirleyeceği tez konusu ve tez konusuna uygun öğretim üyelerinden oluşan tez

izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye önerilir. Tez izleme komi-

tesi, danışman ile biri ilgili anabilim/bilim dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden

oluşur. Tez konusu ve tez izleme komitesi üyelerine ilişkin öneriler, uygun bulunması halinde

ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez konusu öne-

risini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir; tez izleme komitesi önerisini

uygun bulmaması halinde ise üyelerde değişiklik yapabilir. Tez izleme komitesinin oluşma-

sından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve anabilim/bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi

ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.”

“(4) Tez planı/projesi önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili

olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendir-

meye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez

planı/projesi önerisi kabul edilmesinden itibaren o ana kadar yaptığı çalışmaların özetini ve

bir sonraki toplantıya kadar yapacağı çalışmaları belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tari-

hinden en az bir ay öncesinde komite üyelerine verir ve komite önünde sözlü olarak savunur.

Öğrencinin faaliyetleri, komite tarafından en az salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilerek ortak bir tutanak ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Tutanağın

bir kopyası öğrenciye verilir. Başarısızlık halinde, nedenleri tutanakta belirtilir. Raporunu sun-

mayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.”

“(5) Tez tesliminden önce; en az üç tez izleme rapor sunma ayının geçmiş ve varsa ta-

mamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların başarıyla tamamlanmış olması ve son tez izleme raporu

dahil en az üç tez izleme raporunun başarılı bulunması gerekir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni

bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü,

proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayanlara

talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul

edilenler için azamî altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için azamî dokuz yıldır.

Azamî öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun

44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.”
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“(3) Dersler, seminer ve bunlara ilişkin kredi ile AKTS kredisini tamamlamanın azamî

süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl; dört yıllık lisans derecesi ile kabul

edilenler için üç yıldır.”

“(4) Sanatta yetenek sınavından en az 85, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan

en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden;

ders, seminer, kredi ve AKTS kredisini iki yarıyılda başaran, tez çalışmasına üçüncü yarıyıl

başında başlayan yüksek lisans mezunları, sanatta yeterlik için istenen diğer koşulları da sağ-

lamaları şartıyla tezlerini altı yarıyıl sonunda; ders, seminer, kredi ve AKTS kredisini dört ya-

rıyılda başaran ve tez çalışmasına beşinci yarıyıl başında başlayan dört yıllık lisans mezunları

ise sanatta yeterlik için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini sekizinci yarıyıl

sonunda teslim edebilirler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tez tesliminden önce; en az üç tez izleme rapor sunma ayının geçmiş ve varsa ta-

mamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların/başarıyla tamamlanmış olması ve son tez izleme raporu

dahil en az üç tez izleme raporunun başarılı bulunması gerekir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen

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

edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla

sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans dip-

loması verilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60 – (1) Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşdeğeri sı-

navların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle; YDS eşdeğeri sınavların geçerlik

süresi ise YDS’nin geçerlik süresiyle sınırlıdır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki

geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hak-

kında uygulanmaz.”

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

24/7/2012 28363
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ,

MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve

Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları,

organları ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği,

Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve

organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (OMÜ-İŞSAM): Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Mes-

lek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği

ile yurtiçinde ve yurtdışında iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ile ilgili her alanda eği-

tim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık

hizmeti vermektir. 
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Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ile ilgili her ko-

nuda bilimsel araştırma, uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sağlığı çalış-

malarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek. 

b) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve halk sağlığı konusunda ulusal ve ulus-

lararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler

düzenlemek. 

c) Faaliyet alanı kapsamında Üniversitelerde; tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlığı

dahil, lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim

programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak. 

ç) Amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği,

meslek hastalıkları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv

oluşturmak. 

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, diğer üniversiteler,

iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla,

sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalarına katkıda bu-

lunmak. 

e) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularında çalışma yürüten ulusal ve

uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak. 

f) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konularında işçi, işveren ve temsilcileri

ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak. 

g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve

işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları alanındaki hizmet sunumu, inceleme,

araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan Üniversite birimleri

arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek. 

ğ) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları konusunda kamuoyu oluşmasına, bilinçlen-

mesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak. 

h) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında üniversite işbirliği ile

faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları

konularında hizmet sunan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna kat-

kıda bulunmak. 

ı) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları alanında proje ve araştırma önerileri ge-

liştirmek, uygulamak ve yayınlamak; bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum

ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b)Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yar-

dımcısını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcısının görevi de sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak. 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Ku-

rulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam

yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-

den ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendi-

rilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez

olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak. 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak. 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek. 

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek. 

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-

luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç

yıllığına seçilen on üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu-

nun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ 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 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

PİLOT EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yük-

sekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilot Eğitimi Lisans Programı eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak hükümleri kapsa-

maktadır.

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) ATPL: Havayolu Nakliye Pilot Lisansını,

b) Müdürlük: Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğünü,

c) PPL: Hususi Pilot Lisansını,

ç) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

d) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

e) SHY-1: 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Pilotu

Lisans Yönetmeliğini,

f) Uçuş Değerlendirme Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi Lisans Programı

için anlaşmalı uçuş okulu tarafından oluşturulan Uçuş Değerlendirme Kurulunu,

g) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yönetim Ku-

rulunu,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

i) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,

j) Yüksekokul Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için Sivil Havacılık Genel Mü-

dürlüğü tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli bi-

rinci sınıf sağlık sertifikasına (CLASS-1) sahip olmaları ve SHY-1’nin 24 üncü maddesinin

birinci fıkrası uyarınca belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen diğer şartları

taşımaları gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Pilot Eğitimi Lisans Programına kayıt yenileme için ayrıca ek belge-

lerin istenmesi Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Kayıt dondurma

MADDE 7 – (1) SHY-1’ne göre uygun sağlık raporu almamış veya pilot olmasını en-

gelleyecek suçlardan hüküm giymiş öğrencinin kaydı dondurulmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl

MADDE 8 – (1) Hava muhalefeti ve diğer koşullara bağlı olarak güz ve bahar dönem-

lerinde meydana gelebilecek uçuş ders saatleri kaybının telafisi için ilan edilen akademik tak-

vimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile eğitim yeri Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile yeniden

düzenlenebilir.

(2) Gerekli görülmesi halinde hafta sonları da teorik ve uygulamalı uçuş dersleri yapı-

labilir.

Teorik eğitimler

MADDE 9 – (1) Öğretim programı; akademik dersleri, seçmeli dersleri, PPL/ATPL

teorik derslerini ve PPL/ATPL uygulamalı uçuş derslerini kapsar.

(2) PPL teorik derslerine başlamak için, bu derslerin ön koşul derslerini başarmış olmak

gerekir.

(3) PPL uçuş eğitimine başlamak için PPL teorik derslerini başarmış olmak gerekir. 

(4) SHGM denetiminde yapılan PPL teorik dersler sınavını, ilk sınava girdiği tarihin

ay sonundan itibaren hesaplanmak üzere 18 ay içerisinde başaramayan öğrenci, tüm PPL teorik

derslerini tekrar almak zorundadır. 

(5) SHGM tarafından verilen Hususi Pilot Lisansını (PPL) alamayan öğrenciler, Hava-

yolu Nakliye Pilot Lisansı (ATPL) eğitimi teorik derslerine ve uygulamalı uçuş eğitimlerine

başlayamazlar. 
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(6) Öğrencilerin tüm ATPL teorik derslerini 18 ay içerisinde başarmış olması gerek-

mektedir.

(7) ATPL-Frozen Lisans sahibi olabilmek için SHGM tarafından yapılan 14 ayrı dersin

sınavlarını, sınavlara ilk giriş tarihinden itibaren 18 ay içerisinde başarmış olmak gerekir. 

(8) ATPL uygulamalı uçuş derslerine başlayabilmek için tüm ATPL teorik derslerini

başarmış olmak gerekir.

(9) Öğretim programı ile ilgili diğer hususlar için 21/10/2011 tarihli ve 28091 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hü-

kümleri uygulanır.

Uygulamalı uçuş eğitimleri

MADDE 10 – (1) Uygulamalı uçuş eğitimleri anlaşmalı uçuş okulu ile yapılan protokol

çerçevesinde SHY-1’e uygun olarak yürütülür.

(2) Anlaşmalı uçuş okulu kurallarına aykırılık halinde, ilgili uçuş okulunun Uçuş De-

ğerlendirme Kurulu tarafından öğrenci hakkında verilen kararına istinaden SHYO Yönetim

Kurulu, konuyu değerlendirip, uçuş eğitimlerine devam edip edemeyeceğine karar verir.

Devam zorunluluğu 

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, PPL/ATPL teorik derslerine ve uygulamalı uçuş dersle-

rine %100 devam etmek zorundadırlar. Teorik ve uygulamalı derslere devam esasları Yüksek-

okul Yönetim Kurulunca belirlenir.

Derslerden muafiyet

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, PPL/ATPL teorik ve uygulamalı uçuş derslerinden muaf

tutulamazlar.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumu pilot eğitimi lisans programında eğitim alıp son-

rasında Özyeğin Üniversitesi Pilot Eğitimi  Lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin hangi

akademik ve seçmeli ders(ler)den muaf olacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunda karara bağ-

lanır.

Ders tekrarı 

MADDE 13 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı ol-

dukları uygulamalı uçuş derslerini tekrar edemezler.

Ders materyalleri

MADDE 14 – (1) Teorik ve uygulamalı uçuş eğitimlerinde ihtiyaç olan kitaplar, ders

dokümanları, navigation computer, uçuş montu, plotter, standart okul/uçuş kıyafetleri ve dizlik

bedelleri öğrenci tarafından karşılanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Uygulamalı uçuş derslerinin sınavları uçakta veya safhaya uygun si-

mülatörlerde gerçekleştirilir. Nokta kontrolleri, hava durumu ve diğer koşullara uygun olan

günlerde planlanarak icra edilir. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sınavları

MADDE 16 – (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teorik bilgi sı-

navları ve verilen/onaylanan pilot lisansları için SHY-1’in ilgili hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler 

MADDE 17 – (1) PPL/ATPL teorik dersler ve uygulamalı uçuş dersleri için değerlen-

dirmede kullanılan notlar, katsayıları ve buna karşılık gelen not aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

Bunlardan en düşük geçer not (D) notu olup, (F) notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.

Not Katsayı Aralık

A 4.00 97 – 100

A- 3.70 94 – 96

B+ 3.30 91 – 93 

B 3.00 88 – 90 

B- 2.70 85 – 87

C+ 2.30 83 – 84

C 2.00 81 – 82

C- 1.70 79 – 80

D+ 1.30 77 – 78

D 1.00 75 – 76

F 0.00 0 – 74

(2) Uygulamalı uçuş dersleri ile ilgili anlaşmalı uçuş okulunun notlandırma ve değer-

lendirmesi, Pilot Eğitimi Lisans Programı eğitim müdürünün onayı ile öğrencilere ilan edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve uyum kuralları

MADDE 18 – (1) Anlaşmalı uçuş okulu kurallarına aykırılık halinde, ilgili uçuş oku-

lunun Uçuş Değerlendirme Kurulu tarafından öğrenci hakkında verilen kararına istinaden

SHYO Disiplin Kurulu, konuyu değerlendirip uçuş disiplinsizliği hallerinde 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
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Yönetmeliği hükümlerine göre karar verir. Ayrıca uçuşa uyumsuzluk hallerinde SHYO Yönetim

Kurulu, Uçuş Değerlendirme Kurulunun kararını dikkate alarak öğrencinin uçuş eğitimlerine

devam edip edemeyeceğine karar verir.

a) Uçuş Disiplinsizliği;

1) Uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş görevlerle ilgili olarak uçuş öğretmeninin tali-

matlarına uymamak,

2) Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak,

3) Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak,

4) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak,

5) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya girişmek,

6) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek,

7) Hava trafik otoritelerince verilmiş talimatlara bilerek uymamak,

8) Uçuş Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek uçuşla ilgili benzer kurallara

uymamak.

b) Uçuşa Uyumsuzluk;

1) Uygulamalı uçuş derslerine ait safhalarda görevle ilgili yeterli gelişmeyi göstereme-

miş olması,

2) Uçuştan çekinme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaş-

mış olması,

3) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getir-

mesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarına sahip oldu-

ğunun uygun bir sağlık raporu ile belgelenmesi.

Ücretler

MADDE 19 – (1) Öğrenim ücreti dışında, öğrencinin öğrenimi esnasında SHGM tara-

fından yapılan sınav, sağlık sertifika ücretleri ve mezun olduğunda ATPL lisansı almak için

SHGM yasal olarak yatırılması  gereken resmi harçlar ve diğer masrafların tamamı, kendisi

tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Özyeğin Üniversitesi

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği ile YÖK, Senato, Üni-

versite Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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1200-17 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

17 Haziran 2013 

PAZARTESİ 
Sayı : 28680 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/820 

Karar No : 2013/88 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Hussein ve Amina oğlu, 1983 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Ezzah 

Aourout hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 13.02.2013 

tarih ve 2012/820 esas 2013/88 karar sayılı ilamı 10 Ay ertelemeli hapis cezası ile birlikte 80 TL. 

Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış 

ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da 

belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 

taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 

28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5081 

————— 

Esas No : 2013/136 

Karar No : 2013/317 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Salım ve Zakıeh oğlu, 1983 doğumlu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Aref 

Rasho hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 29.04.2013 

tarih ve 2013/136 esas 2013/317 karar sayılı ilamı ile 3000 TL. Adli para cezası ile birlikte 80 TL. 

Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış 

ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da 

belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 

taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 

28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanık tarafından mahkememize 

veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak 

temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 5082 
  



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 – Sayı : 28680 

 

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 KARTEPE/KOCAELİ 

ESAS NO : 2012/94 

KARAR NO : 2012/205 

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 25 Aralık 2012 gün 

ve 2012/94-205 esas karar sayılı gerekçeli kararı ile Ekrem ve Aysel Oğ. 1990 Doğ. Diyarbakır 

Hazro Işıklar Mah Nf. Kyt. sanık Ömer ŞAHİN hakkında; 

1-a) Üste hakaret suçunu işlediğinden bahisle ASCK’nun 85/1 nci maddesinin 1 nci 

cümlesi uyarınca cezalandırılması istemi ile açılan kamu davasında müsnet suçun unsurları 

itibariyle oluşup oluşmadığı şüpheli kaldığından, şüphe sanık lehine yorumlanarak, CMK’nun 

223/2-c maddesi uyarınca müsnet suçtan BERAATİNE,  

b) Sanığın 15 Mart 2011 tarihinde mağdur Nihat ZİNCİR’ e yönelik üste fiilen taarruza 

teşebbüs ve mağdur Uğur KALKAN’ a yönelik kasten yaralama ve tehdit suçuna konu  

eylemlerinin bütün halinde üste mukavemet suçunu oluşturduğu değerlendirildiğinden sanığın 

As.CK’nun 90/1 nci maddesinin az vahim hal cümlesi uyarınca takdiren ve teşdiden DÖRT AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,  TCK’nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 

1/6 oranında indirim yapılarak neticeten ÜÇ AY ON GÜN HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, sanığın 28 Nisan 2011-24 Mayıs 2011 tarihleri arasında tutuklulukta 

geçirdiği sürelerin TCK’nun 63 ncü maddesi uyarınca sanığın mahkumiyet süresinden 

indirilmesine,  

c) Sanığın 15 Mart 2011 tarihinde mağdur Uğur KALKAN’ a yönelik eylemi ile hakaret 

suçunu işlediğinden bahisle TCK’nun 125 nci maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan 

kamu davasında, sanığın eyleminin askeri bir suç veya askeri bir suça bağlı bir suç olmadığı 

anlaşıldığından ve sanığın terhis olmak suretiyle askeri yargı ile ilgisi kesildiğinden, 353 Sayılı 

Yasanın 9, 17 ve 176 ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, Adliye 

Mahkemelerinin görevli olduğuna, kararın kesinleşmesini müteakip dava dosyasından ilgili 

evrakların onaylı suretlerinin sanık Ömer ŞAHİN’ in hakaret suçundan TCK’nun 125 nci maddesi 

uyarınca yargılanması için görevli ve yetkili Gölcük Sulh Ceza Mahkemesine 

GÖNDERİLMESİNE,  

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup,  

gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen gerekçeli kararın tebliğ 

edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN 

TEBLİĞİ,  tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük 

süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz etme hakkı bulunmaktadır. 

Temyiz başvurusunu Mahkememize, başka bir askeri Mahkemeye veya Adliye 

Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle veya belirtilen süre içerisinde Askeri Mahkeme/askeri 

savcılık tutanak katibine bu hususta tutanak tanzimi için beyanda bulunmakla, asker kişi ise en 

yakın birlik komutanına veya askeri kurum amirine bu hususta tutanak tanzimi için beyanda 

bulunmakla yapabileceği, kararın temyizi halinde temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay 

tarafından yapılacağı ilanen duyurulur. 4242 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ATLAS COPCO MARKA ZA 160-2 MODEL KOMPRESÖRLER İÇİN DİŞLİ GRUBU VE 

MONTAJ KİTİ YEDEKLERİ İLE YUMUŞAK SALMASTRA VE KAPAK FİTİLİ 

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 : 2013/44 

b) Niteliği, türü ve miktarı : ATLAS COPCO MARKA ZA 160-2 MODEL 

KOMPRESÖRLER İÇİN DİŞLİ GRUBU VE 

MONTAJ KİTİ YEDEKLERİ ALIMI 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 45 gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 02/07/2013 Saat: 14.00 

B - a) Dosya No : 2013/47 

b) Niteliği, türü ve miktarı : YUMUŞAK SALMASTRA VE KAPAK FİTİLİ 

ALIMI 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim Süresi en geç 75 gündür. 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

c) İhale tarihi ve saati : 04/07/2013 Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Ziraat Bankası Afşin Şubesi  

  Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40  

  Vakıfbank Afşin Şubesi  

  Hesap No : TR870001500158007287757271 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 
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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 ihale günü 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. 5152/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5.350,25 TL ile en çok 153.991,11 TL arasında değişen; 

24/06/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 535,03 TL, en 

çok 15.399,11 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 Adet Binek Oto ve Kamyon; açık 

artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 Etimesgut/ANKARA 

adresindeki ihale salonunda 25/06/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04), (05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı 

telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5191/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin ambalajlama 

işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile Fabrikamızda ihale 

edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile 

devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt numarası : 2013/74533 

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 Hizmetin 

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

döneminde üretilecek 80.000 ton kristal şekerin 50 

Kg.’lık Polipropilen torbalara ambalajlanması işi  

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Ambalajlama ünitesi 

c) İşin süresi : Kampanya süresince yaklaşık 3 ay  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati : 27/06/2013 - 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 veya Meslek Odası 

Belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza 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,  
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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 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 

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 kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen Her türlü gıda 

ambalajlama işleri 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 adresinde görülebilir ve 118,00 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 MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler 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 verilemez.  

Diğer hususlar: 

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 5051/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Adıyaman Besni Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Adıyaman-Besni Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Besni Belediye Hizmet Binası 4. Kat Besni/ADIYAMAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 115 hektarlık Adıyaman-Besni Organize Sanayi 

Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu 

inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : ADIYAMAN/BESNİ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 13.185.646.-TL 

f) Geçici teminatı : 922.995,22.- TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 02/07/2013 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan   

1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Besni 

Belediye Hizmet Binası 4. Kat Besni/ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 500.-TL 

karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 5167/2-2 
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

Aşağıda detayı yazılı muhtelif taşınmazlar Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı kanun 

kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(Türk 

Lirası) 

TANITIM 

DOKÜMANI 

VE ŞARTNAME 

BEDELİ (Türk 

Lirası) 

1 - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Arpalık 

Mevkii Pafta No: 9 da bulunan; 

5.000,-TL 150,-TL 

• Tapuda 698 parselde kayıtlı 4.750 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası), 

• Tapuda 699 parselde kayıtlı 3.375 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası), 

• Tapuda 700 parselde kayıtlı 1.700 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası), 

• Tapuda 701 parselde kayıtlı 4.150 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası),  

• Tapuda 702 parselde kayıtlı 938 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası),  

• Tapuda 703 parselde kayıtlı 1.675 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası),  

• Tapuda 704 parselde kayıtlı 1.713 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası) ve  

- Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Bulca Köyü, Ada 

Mevkiinde bulunan tapuda 1213 parselde kayıtlı 9.200 m
2
 

yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar 

Binası) bir bütün halinde 

(Yukarıdaki 698, 699, 700, 701, 702,703,704 ve 1213 no.lu 

parseller için tek bir teklif verilecektir.)  

2 - Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Devederesi Köyü, Sarıtaş 

Mevkii Pafta No: 6 da bulunan; 

1.500,-TL 150,-TL 

• Tapuda 788 parselde kayıtlı 5.300 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası), 

• Tapuda 790 parselde kayıtlı 4.500 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası, Kantar Saha 

Kaldırımı), 

• Tapuda 791 parselde kayıtlı 4.700 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası, Kantar Saha 

Kaldırımı) 

• Tapuda 1549 parselde kayıtlı 4.948 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar Binası, Kantar Saha 

Kaldırımı) bir bütün halinde  

(Yukarıdaki 788,790,791,1549 no.lu parseller için tek bir teklif 

verilecektir.)  
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SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(Türk 

Lirası) 

TANITIM 

DOKÜMANI 

VE ŞARTNAME 

BEDELİ (Türk 

Lirası) 

3 - Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Toklucak Köyü, Köyiçi 

mevkiinde bulunan tapuda 4-7-8 pafta, 919 no.lu parselde kayıtlı 

40.000 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 

müştemilatı (Kantar binası, kantar saha kaldırımı, kantar temeli)  

3.300,-TL 150,-TL 

4 - Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, İncili Mahallesi, 

Kelkaklık mevkiinde bulunan tapuda J26d.24a.4b pafta, 33 ada, 

147 no.lu parselde kayıtlı 31.634 m
2
 yüzölçümlü taşınmaz ile 

üzerinde bulunan müştemilatı (Kantar binası, Gübre Sahası, 

Kantar Temeli)  

180.000,-TL 150,-TL 

5 - Ankara İli, Polatlı İlçesi, Ördekgölü Köyünde bulunan, 

tapuda 9 pafta, 810 no.lu parselde kayıtlı 30.000 m
2
 yüzölçümlü 

taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (91 m
2
 lik kantar 

binası, kantar kaldırımı)  

6.000,-TL 150,-TL 

6 - Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sazlar Köyü, İnce mevkiinde 

bulunan, tapuda 45 pafta, 1229 no.lu parselde kayıtlı 5.200 m
2
 

yüzölçümlü taşınmaz 

400,-TL 150,-TL 

7 - Ankara İli, Polatlı İlçesi, Sazlar Köyü, İnce mevkiinde 

bulunan, tapuda 45 pafta, 1231 no.lu parselde kayıtlı 8.000 m
2
 

yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan müştemilatı (40 m
2
 lik 

kantar binası, kantar kaldırımı, kantar temeli)  

1.000,-TL 150,-TL 

 

1 - İhaleler kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık 

Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görülmesi halinde ihaleler pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile ve açık artırma usulü ile 

sonuçlandırılabilecektir.  

2 - İhalenin geçici teminatı her grup için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici 

teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3 - Satışa konu yukarıda belirtilen taşınmazlar için, ihale şartları belgesinde belirtilen 

hususlarda dikkate alınarak hazırlanacak teklifler en geç 01/07/2013 Pazartesi günü saat 10.00’a 

kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilecektir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 

iadeli – taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale şartları 

belgesinde belirtilen ihale saatine kadar Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşması şarttır.  

4 - Satışa konu taşınmazlar için verilen teklifler 01/07/2013 Pazartesi günü saat 14.00’den 

itibaren, açılacak ve aynı saatte pazarlık görüşmelerine başlanacak olup, bu nedenle teklif 

sahiplerinin ihale gün ve saatinde Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde 

bulunan Genel Müdürlüğümüz 6. Katında hazır bulunmaları gerekmektedir.  

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihaleyi yapıp, yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmada serbesttir. 
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İhale konusu taşınmazların birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile 

birden fazlası için de teklif verilebilecektir. Ancak bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilecek 

herhangi bir şartı içeremez. 

5 - İhaleye katılmak için öncelikle ihale şartları belgesinin satın alınması zorunludur. İhale 

şartları belgesi;  

- Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel 

Müdürlük veznesine veya ,  

- T.İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi Ankara nezdinde bulunan Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no.lu hesabına her 

biri için ayrı ayrı 150,- TL. yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış 

olan, “… İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 

ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça 

belirtildiği dekont karşılığında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve 

Satış Dairesi Başkanlığı (Kat 6) Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinden temin 

edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

6 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve İhale Türk Lirası üzerinden 

peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.  

7 - Özelleştirme İşlemleri KDV Dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

8 - Ayrıca 0-312-458 57 57 no.lu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden ihale ile 

ilgili bilgiler alınabilir. 

NOT : Söz konusu satış işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 07/12/2012 tarih, 8209 

yazısı ile Şirketimize verilen yetkiye istinaden yapılmaktadır. 5143/1-1 

—— • —— 

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Van İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Van İli Çaldıran İlçesi hudutları içerisinde ihale edilecek olan ve muhammen bedeli, 

teminat miktarı ve ruhsat alanı koordinatları aşağıda belirtilmiş olan AR0007 Ruhsat ve 3187348 

erişim numaralı Jeotermal Kaynak ve doğal mineralli su arama Sahası; 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun 10 Maddesi, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince 2886 sayılı Kanunun 

45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale edilecektir. 

İhale, İl Encümeni tarafından, İpek Yolu üzerinde bulunan Van İl Özel İdaresi Hizmet 

Binasındaki (A Kampusu) İl Encümeni Toplantı salonunda, 3 Temmuz 2013 Tarihinde, Çarşamba 

günü, saat 13.00'da yapılacak olup, İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Van İl Özel İdaresi 

Encümen Müdürlüğünde görülebilir, bedelli ödenmek suretiyle şartname örneği alınması gerekir. 

(Şartname bedeli 100,00.-TL'dir) 

İhale Edilecek Saha: 

Van İli, Çaldıran İlçesi 3886.6 hektar alana sahip, J51c3,J51c2 paftalarında aşağıda 

koordinatları verilen 3187348 Erişim no’lu saha. 
 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAGA) 405000 406701 407384 411989 

X (YUKARI) 4328000 4331968 4331955 4330179 
 

5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 

411983 404816 403741 

4324963 4326113 4328000 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2013 – Sayı : 28680 

 

İhaleye girebilmek için; 

a) Gerçek Kişiler; 

1. Nüfus cüzdanı sureti. 

2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarasını, 

3. Noterden onaylı imza beyannamesi, 

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 

6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık 

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri. 

7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,(Teminatını 

nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları 

gerekir.) 

8. Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya 

göstereceği bankaya yatırmaları gerekir) 

b) Tüzel Kişiler; 

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2. Vergi Levhası (onaylı), 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Her sayfası imzalanmış olan Şartname, 

6. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık 

sözleşmesi ile ortak girişim oluşturanların imza sirküleri. 

7. Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. (Teminatını 

nakit olarak yatıracakların Strateji geliştirme Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları 

gerekir.) 

8. Şartname bedeli ödendiğine dair makbuz, (Strateji geliştirme Müdürlüğüne veya 

göstereceği bankaya yatırmaları gerekir) 

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İsteklilerin istenilen belgelerini 03/07/2013 Tarihinde saat 13.00'a kadar İl Encümeni 

Başkanlığına teslim etmiş olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde 

komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 

Muhammen Bedeli (TL.) Teminat Miktarı  ( TL). İhale Gün ve Saati 

100.000.00:-TL 3.000.00.-TL 03/07/2013-13.00 

İlan olunur. 5149/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 

İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI İLANI 

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Sahil Güvenlik Komutanlığı iç denetçi insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere, Sertifika 

Eğitimine katılacak 100 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 15 Eylül 2013 tarihinde 

Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır.  

I - Sınav Başvuru Şartları: 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2 - En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek. 

3 - Aşağıda belirtilen süre zarfında çalışmış olma şartını yerine getirmek: 

a) Milli Savunma Bakanlığında (Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dahil) muvazzaf subaylık ve 

üzeri görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak. 

b) Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf subaylık ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl 

çalışmış olmak. 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subaylık ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl 

çalışmış olmak. 

d) Emniyet Genel Müdürlüğünde komiserlik ve üzeri görevlerde en az sekiz yıl çalışmış 

olmak. 

4 - Sınavın son başvuru tarihinden (7 Ağustos 2013) önceki iki yıl içinde alınmış olması 

kaydıyla, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavından (YDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 

(KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli (50) puan almış 

olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından 

eşdeğer puan almış olmak.  

5 - Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (7 Ağustos 

1968 tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir). 

6 - Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak. 

7 - İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki etik kurallara ve 

kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak. 

8 - Sınav ücreti olarak Akbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk 

Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve Denizbank’ın tüm şubeleri ve 

İnternet bankacılığı aracılığıyla veya PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adına 80,00 TL yatırmış olmak. Sınav ücreti, ÖSYM’ye yapılacak 

başvurular sırasında ödenecektir. (Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan 

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir) 

II - İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca; Milli Savunma Bakanlığına (Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli dahil) 40, 

Jandarma Genel Komutanlığına 20, Emniyet Genel Müdürlüğüne 35 ve Sahil Güvenlik 

Komutanlığına 5 kontenjan verilmiştir. 



17 Haziran 2013 – Sayı : 28680 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

III - Sınav Başvurusu: 

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 8–17 Temmuz 2013 tarihleri arasında Kurulun 4. 

Cadde No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp 

taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.  

Kurul tarafından ÖSYM’ye bildirilen adaylar, sınav ücretini yatırarak, başvurularını 27 

Temmuz-07 Ağustos 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm 

il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla yapacaklardır. ÖSYM Sınav Merkezi 

Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran 

adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak 

ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, 

doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu ve 

nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru 

merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web 

kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak 

tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve 

fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri 

formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise 

imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti 

Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Son iki yıl içinde ÖSYM’nin yapmış olduğu herhangi 

bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar, bu sınava başvurularını; isterlerse 

bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezinden 

yapabileceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini 

ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidir.  

İç denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile başvuru belgeleri ve Sınava ilişkin diğer 

hususlara http://www.idkk.gov.tr internet adresinde yer alan Sınav Başvuru Kılavuzundan 

ulaşılabilecektir. 

IV - Sınav Tarihi ve Başlama Saati: 

Sınav, 15 Eylül 2013 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak 

ve 2 saat sürecektir. 

V - Sınav Giriş Belgesi, Sınav Şekli ve Yeri: 

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 9 Eylül 2013 

günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik 

Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava 

Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Bunların dışındaki, 

sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler 

olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir 

fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde 

soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile 

geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı 

hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin 

kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim 

Kurulunca geçersiz sayılacaktır.  

Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin 

Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.  
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VI - Sınav Konuları: 

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi 

ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):  

1) Türkçe,  

2) Matematik,  

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi. 

Alan Bilgisi Testi (AB): 

1) Genel Muhasebe 

2) Türkiye Ekonomisi 

VII - Sınavın Değerlendirilmesi: 

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış 

cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir 

nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru 

cevaplandırılmış kabul edilecektir. 

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinin ağırlığı % 70, Alan Bilgisi Testinin ağırlığı ise 

%30 olarak değerlendirilecektir. Sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alanlardan, başarı sırasına 

göre ve belirlenen kontenjan kadar aday, sertifika eğitim programına katılmaya hak kazanacaktır.  

VIII - Sınav Sonucu ve İtiraz: 

Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca 

sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin 

http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 

öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan 

belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan 

“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe 

örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav 

tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme 

masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 

numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren 

dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 

06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş 

tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik 

Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler 

işleme alınmayacaktır.  

ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde 

ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin 

http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri 

http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 

IX - Hak İddia Edilemeyecek Durumlar: 

Sınavda başarılı olan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile 

sınava giriş şartlarını taşımadığına karar verilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Kendilerine 

Kamu İç Denetçi Sertifikası verilmiş olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklar ve ayrıca haklarında işlem 

yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 5193/1-1 
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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

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer

ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Abdullah Gül Üniversitesi Dijital Yayınlar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans

Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


