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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/4958
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulunun kapatılması; Milli Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 848003 sayılı yazısı
üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Ku-
rulu’nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    V. EROĞLU                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              T. YILDIZ
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

23 Temmuz 2013
SALI

Sayı : 28716



           Karar Sayısı : 2013/5072

           Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Milli

Eğitim Bakanlığının 21/6/2013 tarihli ve 1469638 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve

2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

                    T. YILDIZ                                  E. BAYRAKTAR                               M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                            V. EROĞLU

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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Karar Sayısı : 2013/5099
Ekli “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma

Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlen-
mesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 8/7/2013 tarihli ve 14463 sayılı yazısı üzerine, 655
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 15 inci ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5115

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Millî

Eğitim Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 1495395 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve

2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

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

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                       22 Temmuz 2013

       69471265-305-6534

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Temmuz 2013 tarihinde Polonya’ya gidecek olan

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             22 Temmuz 2013

     68244839-140.03-220-491

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/7/2013 tarihli ve 69471265-305-6534 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2013 tarihinde Polonya’ya gidecek olan

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/469
           1 – Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. İbrahim
KILIÇASLAN’ın atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun 5 ve 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/470
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kırşehir İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Mahmut İlker ARIÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/471
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karabük İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Selahattin EMİRSÜLEYMANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Ka-
nunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/472
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Engin BİŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-
deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/473
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kütahya İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Şaban KÜÇÜKGÜMRAH’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/474
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Amasya İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Süleyman KOCA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/475
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Balıkesir İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Mehmet Ali AŞUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/476
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Nevşehir İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Muammer COŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71
ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/477
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Düzce İl Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Müdürlüğüne Erdal GEVREK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-
deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN
                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/478
           1 – Açık bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliğine
Mustafa KURUCA’nın atanması, 5502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
          Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/479
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Kas-
tamonu Bölge Müdürlüğüne, Mustafa ÇETİNKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı
maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Erdoğan BAYRAKTAR
                Başbakan                               Çevre ve Şehircilik Bakanı

—— • ——
          Dışişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/480
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel
Müdürlüğüne, Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve
2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                            23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



          Ekonomi Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/484
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkan-
lığına, Muhammet KARAKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                         Zafer ÇAĞLAYAN
                Başbakan                                       Ekonomi Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/466
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel
Müdür Yardımcılığına Muzaffer ÇOBAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/485
           1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcısı Yurdal ÖZTAŞ’ın başka bir göreve
atanmak üzere bu görevinden alınması,
           Bu suretle boşalacak olan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Serdal
AZARSIZ’ın atanması,
           2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/486
           1 – Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ramazan USTA’nın
yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince
uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Taner YILDIZ
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/487
           1 – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali YILDIRIM’ın yeniden atanması, 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/488
           1 – Açık bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bitkisel
Üretim Genel Müdürü Mevlüt GÜMÜŞ’ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
menin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/489
           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük
ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Ayhan DOĞAN, Alperen KÜÇÜK, Ömer ERTUĞRUL ve
Hasan DOĞAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci
fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/490
           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük
ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Özgür ARZİK, Hamit Can NARTTÜRK, İsmail TÜFEKCİ,
Mustafa Hakan KAŞIKCI, Mehmet Mustafa GÜL, Zeki VURAL, Salih ÇALAL ve Cengiz
TURGUT’un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası,
45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/491

           1 – Açık bulunan 7 nci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük

ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Hakan CİRİT, Murat TAMAN, Mustafa BİLGİN ve Müslüm

YILDIRIM’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası,

45, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/492

           1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük

ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Tarık MAVİLİ, Vehbi GÜNAYDIN, Güngör YILDIRIM,

Hekim ÇİFTÇİ, Hasan YALDIZ, Eray DAĞNIK ve Ali Said DOLU’nun atanmaları, 657 sayılı

Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/493

           1 – Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük

ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları Müge ULUSOY, Ceylan KOCABAŞ, Mehmet Umud

CEMİLOĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci

fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

22/7/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Maliye Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/494
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir Politikaları Genel
Müdür Yardımcılığına Erol ÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
          Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/495
           1 – Açık bulunan 1’inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına
Asım BALCI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
          Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/496
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Naci HALİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451
sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
          Millî Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/498
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine
Fatih DUT’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/499
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU’nun atanması, 657 sayılı
Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/500
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,
Personel Dairesi Başkanı Halim BEDİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı mad-
deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/501
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkan-
lığına Davut GENÇ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/502
           1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde;
           Açık bulunan İstanbul 14. Bölge Müdürlüğüne, Antalya 13. Bölge Müdürü Sedat
ÖZPINAR’ın,
           Bu suretle boşalacak olan Antalya 13. Bölge Müdürlüğüne, Diyarbakır 10. Bölge
Müdürü Turkay ÖZGÜR’ün,
           Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

22/7/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

(SHY-DENİZ)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık alanında kullanılacak deniz

uçakları ile deniz ve iç sular kullanılarak yapılacak hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyul-

ması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; deniz uçakları ile deniz ve iç sular kullanılarak sivil

hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsat başvurusu yapacak veya hâlihazırda bu işletmeciliği ya-

pan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişileri, taşımacılık faaliyetinde kullanı-

lacak deniz uçaklarını, bunların uçuş ekibini ve bu amaçla kullanılan iniş kalkış alanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Uçuş halindeki bir uçağın uçuş emniyet ve güvenliğine etki edebilecek

herhangi bir durumu,

b) AFTN: Havacılık sabit iletişim ağını,

c) AIP: Havacılık Bilgi Yayınını,

ç) Amatör denizci belgesi: 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğe göre ve-

rilen belgeyi,

d) ATC: Hava trafik kontrolünü,

e) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

f) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

g) CTR: Kontrol bölgesini,

ğ) Deniz uçağı: Su üstünde manevra yapmak üzere inşa edilmiş ve suya iniş kalkış ya-

pabilen, su üzerindeyken motorsuz kayık statüsünde olan her türlü hava aracını,

h) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

ı) DSC: Sayısal seçmeli çağrı özelliğini,

i) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
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j) ELT: Acil durum yer belirleme sinyal vericisini,

k) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

l) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

m) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

n) Havacılık işletmeleri: Türk tescilli hava araçları ile faaliyette bulunan tüm işletmeleri,

o) IFR: Aletli uçuş kurallarını,

ö) İşletme ruhsatı: Havacılık işletmecilerine faaliyette bulunabilmeleri için Genel Mü-

dürlükçe verilen belgeyi,

p) İşletmeci: Faaliyette bulunmak üzere Genel Müdürlükten işletme ruhsatı almış gerçek

ve tüzel kişileri,

r) Kanun: 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununu,

s) Kaptan pilot: Belirli ehliyete sahip, uçuş süresince ve su üzerinde bulunduğu sürece

uçağın her türlü hareketinden sorumlu pilotu,

ş) Kerteriz: Herhangi bir cismin yönü ile esas alınan yön arasındaki açıyı,

t) Liman sahası: 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 31/10/2012 tarihli

ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği ile 26/9/2011 tarihli ve

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde işletilen liman ve iskelelerin fiziki ve idari saha

sınırlarını,

u) MSHGP: Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programını,

ü) MTMA: Askeri terminal kontrol sahasını,

v) NOTAM: Uçuş harekâtı ile ilgili görevlileri, herhangi bir havacılık hizmetine, ko-

laylığına, yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir de-

ğişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış

havacılara uyarı yayınını,

y) TMA: Terminal kontrol sahasını,

z) Uçak: Havadan ağır, motor gücü ile seyreden karaya, denize veya hem karaya ve

hem suya inip kalkabilen hava aracını,

aa) Uçuş ekibi: Havacılık işletmeleri tarafından belirlenen, hava aracının sevk ve ida-

resiyle görevli pilotlar, uçuş mühendisleri ile sertifikalı kabin içi emniyet ve diğer hizmetlerin

yürütülmesiyle görevli kabin ekibini, uçak tipine göre uçuş mühendisi kapsamında gerektiğinde

seyrüsefer ve radyo operatörlerini,

bb) VFR: Görerek uçuş kurallarını,

cc) VHF: Çok yüksek frekansı,

çç) WGS 84: Dünya geodetic sistemi 1984’ü,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar için, ilgili mevzuatta ve Türkiye’nin üyesi

bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belir-

tilen tanımlar esas alınır.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

İşletme ruhsatı
MADDE 5 – (1) Deniz uçakları ile faaliyet gösterecek işletmelerin; 1/6/2007 tarihli ve

26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği
(SHY-6A)’ne veya 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ha-
vacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’ne göre işletme ruhsatı alması ve faaliyetleri sırasında ilgili yö-
netmeliklerdeki ve bu Yönetmeliklerin atıfta bulunduğu diğer sivil havacılık mevzuatındaki
asgari şartları sağlaması gerekir.

Deniz uçağı tescili
MADDE 6 – (1) Türk Sivil Hava Aracı Siciline ilk defa kayıt ettirilecek hava araçlarının

tescil işlemleri bakım durumuna, imal yılına ve varsa önceden yaptığı uçuşlara ve Kanun ve
diğer ilgili mevzuata göre Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak tamamlanır.

Deniz uçağı pilotları
MADDE 7 – (1) Deniz uçağında uçacak pilotun, pilotluk lisanslarının yanında Deniz

ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Amatör Denizci Belgesine sahip
olması zorunludur.

(2) Deniz uçakları, su üzerindeki operasyonları sırasında, 12/12/1977 tarihli ve 7/14561
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ku-
rallarına uyar.

(3) Deniz uçağı pilot lisansı verilmesine ilişkin gerekli hususlar Genel Müdürlükçe ay-
rıca düzenlenir.

Denizcilik kuralları
MADDE 8 – (1) Deniz uçağı suya indiği andan itibaren, ulusal ve uluslararası denizcilik

kurallarına tabidir.
Dış hat uçuşları
MADDE 9 – (1) Türkiye’den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye yapılacak se-

ferlerde, deniz uçağının hudut giriş çıkış işlemleri Bakanlar Kurulunca tayin olunan hudut ka-
pılarından yapılır.

Devamlı üs olarak kullanılacak iniş kalkış alanları
MADDE 10 – (1) Deniz uçakları tarafından deniz ve iç sular üzerindeki kontrolsüz iniş

kalkış alanlarına yapılacak olan operasyonlar kaptan pilotun sorumluluğundadır.
(2) Halka açık yüzme alanlarından asgari beş yüz metre açığa inilir. İniş yapılmadan

önce uçuş emniyet ve güvenliğini sağlamak üzere planlanan iniş yeri üzerinde deniz ve iç su
trafiğini tespit etmek amacıyla keşif yapılır. Bu keşif, en az bir meydan turu şeklinde yapılır.

(3) İniş ve kalkışlarda kullanılacak deniz ve iç su alanları uçuş emniyeti göz önünde
bulundurularak işletmeciler ile liman başkanlıkları koordinesinde, liman başkanlıklarının bu-
lunmadığı iç su alanlarında Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, barajlarda Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde belirlenir. İşletmeciler, Genel Müdürlüğe yapılacak
uçuş izin talebinden önce su alanı tahsisi için gerekli izin işlemlerini tamamlar.

(4) Bir su alanının devamlı bir üs olarak kullanılmasına yönelik Genel Müdürlüğe yapılan
deniz uçağı işleticilerinin talepleri; Genelkurmay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Orman ve
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Su İşleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Mü-
dürlüğü, DHMİ Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna tabi idareler ile ilgili
resmi kurum ve kuruluşlarla bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak koordinasyon sonucunda
değerlendirilir. Müsaade verilen sahalarda yukarıda belirtilen kurumları ilgilendiren herhangi
bir değişiklik olması halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlük bu bilgi üzerine
gerekli koordinasyon işlemlerini tekrar başlatır.

(5) İşletmelerce, başvurulacak deniz alanını belirten koordinatlar Seyir Hidrografi ve

Oşinografi Dairesi Başkanlığınca yayımlanan o bölgenin deniz haritasında belirlenir ve bu

koordinatlar haritanın WGS-84 Datum bilgisiyle birlikte verilir.

(6) Tahsis edilen su alanları, sadece başvuru yapan deniz uçağı işletmecisine tahsis edil-

memiş olup, diğer işletmeler Genel Müdürlükten gerekli uçuş iznini almaları şartıyla bu su

alanlarını kullanabilirler.

(7) İniş ve kalkış için İstanbul ve Çanakkale Boğazı, Türkiye genelindeki tüm trafik

ayrım düzenleri, demirleme yerleri ve deniz trafiğinin yoğun olduğu deniz alanları kullanılamaz.

(8) Devamlı bir üs amacıyla kullanılacak su alanının işleticisi ile varsa kontrol sahasında

hizmet veren ATC ünitesi arasında hava trafik düzenlemeleri ve karşılıklı sorumluluklara yö-

nelik bir protokol yapılarak Genel Müdürlüğe gönderilir ve uçuşlar bu protokol esasları dâhi-

linde icra edilir. Devamlı bir üs olarak kullanılmayı gerektirmeyen iniş ve kalkış yerlerinde

herhangi bir protokol yapılmasına gerek yoktur. Yapılacak olan bu tür iniş ve kalkışlar kaptan

pilotun sorumluluğunda Türkiye AIP’sinde yer alan kural ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(9) İlgili kurum ve kuruluşlarca uygun mütalaa edilerek Genel Müdürlüğe gönderilen

iniş/kalkış alanları Genel Müdürlük İnternet sayfasında yayımlanır.

Güvenlik tedbirleri

MADDE 11 – (1) Kontrolsüz iniş kalkış alanlarından yapılacak yolcu alımlarında yol-

cular ve taşınan kargonun aranması ve taranması ile güvenlik tedbirlerinin alınması işletmeci

sorumluluğundadır.

(2) Deniz uçağı pilotu iniş yapacağı su alanına yaklaşırken VHF Kanal 16’dan liman

başkanlığı ve sahil güvenlik komutanlığı ile temas kurar.

(3) Deniz uçakları, inişi tamamladıktan sonra su üzerinde karaya göre 5 knotdan fazla

sürat yapamazlar.

(4) Deniz uçakları kullanılarak deniz ve iç sulardan kontrollü meydanlara yapılacak

uçuşlarda güvenlik uygulamaları, MSHGP esas alınarak yapılır.

(5) Deniz uçaklarının liman idari sahaları dışındaki deniz alanlarındaki kontrolleri

9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa, liman idari sahalarındaki

güvenlik denetimleri ise 25/7/1997 tarihli ve 97/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması,

Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yürütülür.

(6) İniş kalkış alanlarının işaretlenmesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görüşleri

doğrultusunda işletmeci tarafından yapılır.

23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



Uçuş kuralları
MADDE 12 – (1) Deniz uçakları ile düzenlenecek uçuşların, uçuş planlarını sunma,

uçuş kayıtlarının tutulması, VFR/IFR uçuş usulleri, hava trafik kontrol usulleri, NOTAM usul-
leri ve benzeri konularda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı kuralları ile Türkiye AIP’sinde
yer alan usul ve esaslar uygulanır. Bu usul ve esaslar dışında gerekli hallerde Genel Müdürlük
tarafından ilave tedbirler uygulanabilir.

(2) Türkiye AIP’sinde ilan edilen CTR, TMA, MTMA gibi kontrollü sahalar ve hava
koridorlarına girmeden yeterli süre öncesinde hava aracını kullanmakta olan kaptan pilot tara-
fından ilgili hava trafik kontrol üniteleri ile temas kurularak müsaade alınması gerekir. İlgili
ATC ünitesinden müsaade alınmadığı sürece kontrollü sahalara girilmez, aletle alçalma, stan-
dart aletli kalkış ve geliş usulleri ile meydan trafik paternleri ihlal edilemez. Türkiye AIP’sinde
yer alan hükümler çerçevesinde uçuş planları sunulur ve kapatılır. Uçuş planı sunulurken Türkiye
AIP’si uçuş planlama başlıklı ENR 1.10 sayfasında yer alan uçuş planının 18 inci maddesine
sorumlu kaptan pilotun telefon, faks ve benzeri irtibat bilgileri yazılır.

(3) Deniz uçakları ile akrobasi ve gösteri uçuşu yapılması ile gece su üzeri iniş ve kalkış
yapılması Genel Müdürlüğün özel iznine tabidir.

(4) Deniz uçağında, VHF deniz telsiz bandında haberleşme imkânı sağlayan VHF-DSC
aygıtının bulundurulması mecburidir.

(5) Deniz uçaklarında; seyrüsefer yapılan bölgelere ait deniz haritaları ile onaylı can
yeleği, ELT cihazı ve gerekli haberleşme cihazları bulundurulur. Deniz uçağı pilotu, Seyir Hid-
rografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve ilan edilen denizcilere ilanları ve se-
yir duyurularını kesintisiz takip eder.

(6) Deniz ve iç su alanlarında akıntı hızının saatte 5,5 km.’yi geçtiği yerler iniş kalkış
alanı olarak kullanılamaz.

(7) Askeri havaalanlarının kontrol sahası içerisinde yer alan su üzeri iniş ve kalkış alan-
larına uçuş planlanması durumunda, işletici tarafından uçuş planı çekilmeden önce Genel Mü-
dürlük tarafından yayınlanan uçuş izninde bildirilen irtibat numaralarından ilgili askeri birlik
aranarak icra edilecek uçuşa yönelik tahdit olup olmadığı teyit edilir. Bu teyidin alınması ve
uygulanmasından uçuştan sorumlu kaptan pilot ve işletmeci sorumludur.

(8) Otel, tatil köyü gibi yerlerin önlerine iniş yapılırken, emniyet mantarları ile çevrilmiş
alanlardan yeteri kadar uzağa inilir, taksi halinde iken dahi emniyet mantarları ile çevrilmiş
yüzme alanları ihlal edilemez, otellerin önlerine yanaşırken motorlu deniz araçları için man-
tarlarla işaretlenmiş kulvarlardan taksi yapılır.

(9) İniş ve kalkışlarda karşılaşacak olan iki uçaktan, su üzerinde veya kalkışta olan uça-
ğın geçiş üstünlüğü ilkesi vardır.

(10) İniş ve kalkışlarda tehlikeli durumlara sebebiyet vermemek için, kerteriz alarak
inilir.

(11) Turistik oteller bölgelerindeki botla çekilen paraşütlere ve diğer uçan cisimlere bı-
rakılması gereken mesafe, paraşüt ve/veya diğer uçan cisim merkez alınarak minimum 2000
feet’lik (600 m) dairesel alanın dışında yapılır.

(12) Hava sahası güvenliği açısından, deniz uçakları tarafından doldurulacak uçuş plan-
ları adres hanesine “LTACYWYX” AFTN adresi eklenir.

(13) Deniz uçakları ile her türlü atık, tehlikeli madde ve konusu suç teşkil eden mad-
denin taşınması yasaktır.
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(14) Deniz uçağı iniş ve kalkış müsaadesi verilen göl ve nehirlere, iniş ve kalkışlarda
faaliyet halindeki balıkçılar ile av araçlarına 200 metre mesafe bırakılır. Kafes yetiştiriciliği
yapılan göl alanlarında iniş ve kalkışlarda kafeslere 500 metre mesafe bırakılır.

Uçuş izinleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hava araçlarının, suya iniş ve
kalkışları için Genel Müdürlükten izin almaları gerekir. İlk defa uçuş yapılacak iniş/kalkış alanı
ile ilgili izin için, Genel Müdürlük İnternet sayfasında yayımlanan uçuş izin talep formu eksiksiz
doldurularak uçuştan en az 30 iş günü önce Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük,
iniş/kalkış alanlarına ilişkin bir kez ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine ederek uygun bulun-
ması halinde, uçuş iznini yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerli olmak üzere yayımlar.
İlgili kurum ve kuruluşlardan yayımlanan suya iniş/kalkış alanları ile ilgili herhangi bir deği-
şiklik gelmediği sürece Genel Müdürlük uçuş iznini koordinasyon kurmadan yayımlar.

(2) Genel Müdürlükçe koordinasyonu daha önce yapılan iniş/kalkış alanları ile ilgili
izin başvurusu uçuş izin talep formunun eksiksiz doldurularak uçuştan en az 10 iş günü önce
Genel Müdürlüğe gönderilir. İlgili kurum ve kuruluşlardan yayımlanan suya iniş/kalkış alanları
ile ilgili herhangi bir değişiklik gelmediği sürece Genel Müdürlük uçuş iznini koordinasyon
kurmadan yayımlar.

(3) Suya iniş/kalkış düzenleyen hava araçları, Genel Müdürlükten izin almadan uçuş
düzenleyemez.

(4) İşletici tarafından iniş ve kalkış yapılacak sahanın denizden emniyeti ve güvenliği
için uçuş izinleri uçuştan yeterli süre önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara
bildirilir.

(5) Devamlı iniş/kalkış alanları dışında bir defaya mahsus olarak yapılması talep edilen
iniş/kalkış alanları için işleticinin liman başkanlığının uygun görüşü ile birlikte Genel Müdür-
lüğe başvurması halinde sadece bir günlük uçuş müsaadesi ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine
sağlanmadan Genel Müdürlük tarafından yayımlanır ve tüm ilgili sivil asker ATC ünitelerine
bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari ve cezai yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikle düzenlenen hükümlere uymayan işletmelere ve iş-
letmecilere Kanunda belirtilen cezai ve idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 2/10/2011 tarihli ve 28072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz
Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı ile birlikte yürürlükten kaldırılan 2/10/2011 tarihli ve
28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yö-
netmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE 

HAZIRLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2011 tarihli ve 27978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İngilizce hazırlık programında daha önce iki yıl okuyup başarısız olan öğrencilere

her yarıyıl sonunda yapılan ve yeni kayıt olan öğrencilere verilen yabancı dil yeterlik sınavla-

rına sınırsız girme hakkı tanınır. Yeterlik sınavlarına katılmak için öğrencilerin sınav tarihle-

rinden bir hafta öncesine kadar Öğrenci İşleri Direktörlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler sınava girme dışında öğrencilik haklarından yararlana-

mazlar.”

MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin

birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, Akademik Personel ve Lisansüstü

Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen ulus-

lararası bir sınavdan alınan sonuç, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeyi

ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğ-

renci alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmek için lisans diplomasına, tezli

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/6/2011 27978
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yüksek lisans programları için ise ayrıca başvurulan programın puan türünde 55 puandan az

olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir.

ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Se-

nato tarafından belirlenir. Ancak güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan yüksek

lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz.”

“(2) Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu

veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, ya-

bancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler

değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan dok-

tora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Doktora programlarına

kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve başvurulan programın puan

türünde 55 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato ta-

rafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50'den az

olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalama-

larının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması gerekir.”

“(3) Sanatta yeterlik programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES

sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan so-

nuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer

ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açı-

lan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Sanatta

yeterlik programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve sözel

puan türünde 55 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-

nato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50'den

az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.

Sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların lisans mezuniyet not or-

talamalarının en az 4 üzerinden 3 veya muadili bir puan olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalış-

masından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile

en çok iki yılda (dört yarıyıl) başarıyla tamamlanması gerekir. Dört yarıyıl sonunda derslerini

başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3.00’dan az olan öğrencilere 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretini öde-

mek koşulu ile öğrenimlerine devam hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, sınavlara katılma

ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmazlar.”
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“(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl

sonuna kadar ilgili EADB tarafından enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla ata-

nır. Tez danışmanları öğretim üyeleri veya ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği niteliklere

sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez da-

nışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez

danışmanı atanma ve değiştirme koşulları enstitü kurulu tarafından belirlenir.”

“(5) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Programı bu

süre içerisinde tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen

koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam hakkı

tanınır. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan

haklardan yararlandırılmazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya dü-

zeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunmasında ikinci kez başarısız

olan öğrencilere yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz

yüksek lisans programının ders kredi yükü ve proje yazımı koşullarını yerine getirmeleri ko-

şuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini

yatırmak koşuluyla öğrenimlerine devam için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler sı-

navlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile ta-

mamlaması gerekir. Altı yarıyıl sonunda derslerini başarı ile tamamlayamayan ya da genel not

ortalaması 3.00’dan az olan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uya-

rınca ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemeleri kaydıyla öğrenimlerine devam hakkı ta-

nınır. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan

haklardan yararlandırılmazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi ders,

yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul

edilmiş öğrenciler için en az on dört ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile yüksek
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lisans derecesi olan öğrenciler için en çok iki yılda (dört yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için en çok üç yılda (altı yarıyıl) başarıyla tamamlanması gerekir.  Programı bu

süre içerisinde tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen

koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam hakkı

tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan

haklardan yararlandırılmazlar.”

“(5) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Programı bu süre

içerisinde tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uya-

rınca ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam için kayıt

hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere ta-

nınan haklardan yararlandırılmazlar. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine

getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora yeterlik sınavı, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlilik

sınavında bu süre içerisinde başarılı olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğre-

nimlerine devam hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, sınavlara katılma ve tez hazırlama

hariç öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmazlar.”

“(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek kaydıyla aldığı derslere ek

olarak fazladan dersler almasını isteyebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya dü-

zeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde ilgili

enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Tez savunmasında ikinci kez başarısız

olan öğrencilere yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-

lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi uya-

rınca tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılma ve tez

hazırlama hariç öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi

ders, tez ve bir sanatsal çalışmadan oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için en az on dört ders, tez ve sanatsal çalışmadan oluşur. Sanatta yeterlik programı
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derslerinin en az 3,00 genel not ortalaması ile yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en

çok iki yılda (dört yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok üç yılda (altı

yarıyıl) başarıyla tamamlanması gerekir.  Programı bu süre içerisinde tamamlayamayan öğ-

rencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait

öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam hakkı tanınır. Bu durumdaki öğren-

ciler, sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmazlar.

Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için

azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Programı bu süre içe-

risinde tamamlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca

ilgili döneme ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam için kayıt hakkı ta-

nınır. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan

haklardan yararlandırılmazlar. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine ge-

tiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatsal

çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EADB’nca

sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hak-

kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini

veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez ve sanatsal çalışma savunmasında ikinci

kez başarısız olan öğrenciler hakkında yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sa-

natta yeterlilik programına kaydedilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için bu Yönet-

meliğin 25 inci maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası, 25 inci

maddesinin dördüncü fıkrası, 28 inci maddesinin birinci fıkrası ve 35 inci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan 3.00 genel not ortalaması ile programı tamamlama koşulu 2013-2014 Aka-

demik Yılı Güz Yarıyılından önceki dönemlerde lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan

öğrencilere uygulanmaz.”

MADDE 11 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/11/2011 28106
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine

bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim dalı akademik kurulu: Bir anabilim dalındaki tam zamanlı, en az doktora

derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşan kurulu,
c) Anabilim dalı başkanı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı mad-
delerinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

ç) Anabilim dalı kurulu: Enstitü anabilim dalı (EABD) başkanı başkanlığında, varsa
yardımcıları ve o EABD’nı oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için
öğrencinin yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler
ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan en az doktora derecesine sahip
öğretim elemanını,

f) Doktora yeterlik komitesi: Doktora yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere
EABD tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik kurulu,

g) Enstitü: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ğ) Enstitü anabilim dalı (EABD): Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve

İşleyiş Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim
programı bulunan anabilim dalını,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan ve fakülte de-
kanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmadan katılabileceği kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç
öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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i) Kredi: EK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir
lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuar/klinik ça-
lışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

j) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans tezi ile doktora tezini,
o) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
ö) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans, doktora ve ortaöğretim

alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşur ve enstitü, fakülte ve yük-
sekokul bölümleri esas alınarak açılıp yürütülür.

(2) Yüksek lisans programı; öğrencilerin belirli bilim alanlarında uzmanlaşmaları, dok-
tora düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla
yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yük-
seköğretim sürecidir. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütüle-
bilir.

(3) Doktora programı; öğrencilere bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş
ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli
yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmak amacıyla yapılan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir yükseköğretim sürecidir.

(4) Lisansüstü eğitim programları, enstitü anabilim dalları ile aynı adı taşır. Ancak, bu
anabilim dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca,
enstitünün teklifi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile enstitüde anabilim dallarından
farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

Öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, YÖK tarafından belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde

lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dalı akademik kurulu kararı, EK’nın
önerisi, Senatonun uygun görüşü ve YÖK’ün onayı ile yeni programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim dalı bütünlüğü esas
alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlanır.

(3) Anabilim dalı akademik kurullarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri
EK’ca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. EYK ayrıca diğer yükseköğretim
kurumları/araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük
onayı ile karar verebilir.

(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek
olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli,
ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                            23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim dalı
akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Enstitünün öğrenci kabul
edeceği yüksek lisans, doktora programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjan-
ları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan
edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Başvuru ve kayıt için adaylardan istenen
belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Programlara başvuru

MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak
adaylarda aranacak şartlar ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, bir lisans
diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart
puan almaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların, bir tezli yüksek lisans diplo-
masına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına, eczacılık, fen-edebiyat, fen, edebiyat ve dil tarih coğrafya fakülteleri mezunlarının
ise tezli yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları prog-
ramın puan türünden en az 65 standart puan almaları ve YDS’den en az 55  puan veya Üniver-
sitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir.

c) Yabancı uyruklu öğrenciler için, ana dilleri dışında Üniversitelerarası Kurulun do-
çentlikte kabul ettiği dillerden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan ve enstitü tarafından yapılacak Türkçe ye-
terlik sınavından 60 puan alınması zorunludur.

ç) ALES’ten en az 80 puan alan ve lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan lisans
mezunları, YDS’den 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puana eşdeğer bir puan almaları durumunda, kontenjanlar dahilinde yüksek lisansla birleşik
doktora programına başvurabilir.

d) Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde
kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission
Test (GMAT) sınavında en az ALES sınavına eşdeğer bir puan alanların, ALES puanı yerine
bu puanları değerlendirmeye alınır.

e) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylardan YÖK tarafından dip-
loma denkliği onaylananlar, lisansüstü eğitime başvuru yapabilir.

Yüksek lisans ve doktora girişlerinde başarı değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora ve bileşik doktora programlarında başarı
değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezli yüksek lisansta: ALES'in % 50'si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa YDS
veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u alınarak
yapılır.

b) Tezsiz yüksek lisansta: ALES'in % 50'si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa
YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u
alınarak yapılır.
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c) Doktorada: ALES’in % 50'si, lisans not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans not or-
talamasının % 15’i ve YDS’den en az 55  puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 20'si alınarak yapılır.

ç) Lisanstan doktoraya başvuranlarda: ALES’in % 50'si, lisans not ortalamasının % 30’u
ve YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 20'si alınarak yapılır.

(2) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında yüksek lisans programlarında: Yetenek
sınavlarının % 50’si, lisans not ortalamasının % 40'ı ve varsa YDS veya Üniversitelerarası Ku-
rul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan notun % 10'u alınarak yapılır.

(3) Güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında doktora programlarında: Yetenek sı-
navlarının % 50’si, lisans not ortalamasının % 15’i, yüksek lisans not ortalamasının % 15’i ve
YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana
eşdeğer bir puan alınması koşulu ile % 20'si alınarak yapılır.

(4) Yüksek lisansta yüzdelerin toplamından en az 55; doktorada ve lisanstan doktoraya
başvuruda yüzdelerin toplamından en az 65 puan alan adaylar sıralamaya dahil edilir. Tüm
programlarda başarı sıralaması yüksek puandan  düşük puana doğru yapılır.  Puanların eşitliği
halinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

(5) İlan edilen kontenjan dahilinde başarılı olan asil adayların % 50'sini geçmemek üze-
re yedek aday belirlenir. Puan sıralamasına göre belirlenen asil ve yedek listeleri Müdürlük ta-
rafından üniversitenin genel ağında ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir. Buna göre:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına alınır. Lisans veya yük-
sek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek
lisans veya doktora adayları ise anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi halinde bilimsel ha-
zırlık programına alınır.

b) Yüksek lisans ve doktora programlarında, bilimsel hazırlık programına kabul edilen
öğrencilerin alacağı dersler, eğitim–öğretim yarıyılı başlamadan önce anabilim dalı akademik
kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

c) Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıl olarak düzenlenebilir. Bu programda
geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil
edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için belirlenen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki
bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra danışmanın ve EABD başkanının önerisi ve
EYK onayı ile zorunlu derslerinden olmamak kaydıyla lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir. Bilimsel hazırlık programı en az on iki, en fazla yirmi dört kredilik ders yükünden olu-
şur.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin başarı durumu, bu Yönetmeliğin 17 nci
maddesine göre ilgili programın özelliklerine göre belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendi-
rilir.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda

bilgisini artırmak isteyenler, EABD başkanlığının olumlu görüşü ve EYK onayı ile ilgili ana-
bilim dalında açık ve öğrencisi bulunan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Anabilim dalları için özel öğrenci kontenjanları EYK tarafından belirlenir. Özel öğrenci olarak
kabul edilmek için adayların;

a) Öğrenim veya mezuniyet belgesine sahip olması,
b) Lisansüstü ders kredi değerine göre, o ders yılı için belirlenen öğrenci katkı payını,

her yarıyılın kayıt döneminde yatırması,
c) Lisans öğreniminin son sınıfında bulunan öğrencilerin özel öğrenci olarak kabul edi-

lebilmeleri için not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması
gerekir.
(2) Özel öğrencilik statüsü en fazla iki yarıyıl sürer ve bu statüde ders alan öğrenciler

öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(3) Özel öğrenci olarak kayıt yaptıranlar, lisansüstü eğitimde alınan derslerin toplam

kredi sayısının en çok % 50’sini alabilirler.
(4) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları,

ders tekrarı ve diğer esaslar lisansüstü programların ilkelerine tabidir.
(5) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, yazılı başvurması halinde aldığı dersleri

veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma ve unvan verilmez.
(6) Özel öğrenciler giriş sınavlarını başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde,

özel öğrenci olarak aldıkları derslerden, kabul tarihinden itibaren bir ay içinde başvurmaları
halinde EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre al-
dıkları derslerden muaf olabilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer

bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü prog-
ramlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için enstitünün ilgili lisansüstü prog-
ramına başvuru koşullarındaki şartlar geçerlidir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dö-
kümü ve ders içerikleri, anabilim dalı kurulunca oluşturulan komisyon tarafından değerlendi-
rilir. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için
ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alı-
narak EYK kararı ile kesinleşir.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına

öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına girişte başarı sıra-

laması ALES’in % 50’si ve lisans not ortalamasının % 50’si alınarak hesaplanır.
b) Bu programlara başvuran adaylar içinden başarı notu en yüksek olandan başlayarak

sıralama yapılır ve duyurulan kontenjan sayısı kadar aday, öğrenciliğe kabul edilir. Programa
kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler arasından, duyurulan tarihler arasında kayıt yaptır-
mayanların yerine, duyurulan başarı notu sıralamasına uymak koşuluyla, kayıt yaptırmayan
aday sayısı kadar bir yedek liste enstitüce duyurulur ve yedek listedeki öğrencilere, duyurulan
tarihler arasında kayıt yapma hakkı verilir. Bu programda, kontenjan yedek listeyle de doldu-
rulamazsa, yine başarı notu sıralaması bozulmadan EYK’nın karar vermesi halinde en fazla
üçüncü yedek liste ilan edilebilir.
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c) Başarı notu hesaplanmasında, lisans not ortalaması 100’lük sisteme çevrilir.
ç) Sıralama sonucunda, puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu ve mezuniyet notu

dikkate alınarak sıralama yapılır.
Lisansüstü programlara kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların kesin ka-

yıtları, ilanda belirtilen takvime göre yapılır.
(2) Kayıt hakkı kazanan adaylar, istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin

kayıtlarını yaptırır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği bel-
geler tekrar istenmez. Süresi içinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkından vaz-
geçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemez. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekler ara-
sından sırayla kayıt yapılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat bulunanların kaydı yapılmış
olsa bile iptal edilir.

(3) Öğrenciler her yarıyıl başında EYK tarafından belirlenen esaslar ve akademik tak-
vimde belirlenen süreler dahilinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Azami süreyi aşan öğren-
ciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Öğrencilerin katkı pa-
yını veya öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzun bir nüshasını enstitü öğrenci işlerine tes-
lim etmeleri gerekir. Kayıt yenileme sırasında katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğ-
rencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yaptırmayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin danış-
manlığı dondurulur.

Öğretim yılı
MADDE 15 – (1) Bir öğretim yılı, sınav dönemleri hariç en az on dört hafta (yetmiş iş

günü) olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim Senato tarafından
belirlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler teorik ders-

lere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile devam etmek zorundadır.
(2) Dersi ikinci kez alanlar, dersi ilk aldıklarında devam koşulunu sağlamışlarsa derse

devam etme zorunluluğu aranmaz. Öğrenci isterse, danışmanının ve EABD başkanlığının uy-
gun görüşü doğrultusunda başarısız olduğu bir seçmeli ders yerine, başka bir seçmeli ders ala-
bilir. Bu durumda ikinci ders için devam zorunluluğu aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ders Sınavları ve Değerlendirme

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 17 – (1) Her ders için en az bir ara sınavı ile yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı

yapılır. Ara sınavı için mazeret sınavı hakkı tanınır. Ancak lisansüstü programlarda ders dö-
nemlerinin bitiminde bir kez olmak üzere tek ders sınav hakkı verilir, sınav tarihi akademik
takvime göre belirlenir.

(2) Öğrencinin başarısı, dönem içi sınav notlarıyla yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı
notunun birlikte değerlendirilmesiyle tespit edilir.

(3) Dönem içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara,
pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin
genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanınca belirlenir.
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(4) Ders başarı durumunu ifade eden başarı notları, katsayıları ve yüzde karşılıkları aşa-
ğıda belirtilmiştir:

a)

b) Ayrıca; katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (yeterli),
YZ (yetersiz), EK (eksik), DV (devam ediyor), DZ (devamsız) kodlu değerlendirmeler de ya-
pılabilir. YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları, not ortalamalarına katılmayan ders, seminer,
proje ve tez çalışmalarında başarının gösterilmesi için kullanılır. MU (muaf) notu, bir başka
yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yolu ile gelen öğrenciye, daha önce devam etmiş ol-
duğu kurumlarda başarıyla tamamladığı dersler için, EYK kararıyla verilir. DZ notu devam
koşulunu sağlamayan öğrencilere verilir ve başarı ortalamasına katılmaz.

c) Öğrenciler, danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde, Üniversite bünyesindeki
başka anabilim dallarından, EYK tarafından uygun görülmesi halinde ise başka bir yükseköğ-
retim kurumundan ders alabilirler. Bu derslerin değerlendirilmesi de yukarıdaki esaslar çerçe-
vesinde yapılır.

ç) Öğrenci, danışmanının onayı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekle-
yebilir ve/veya bırakabilir.

d) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri zorunlu bir ders ise tekrar alır. Ayrıca, öğren-
ciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, başarmış oldukları bazı dersleri de tekrar-
layabilir ve/veya yeni dersler alabilir.

(5) Ara sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle
katılamayan öğrenciler için, EYK kararı ile mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına girmek is-
teyen öğrenciler, o ders ya da dersler için ilan edilen sınav tarihini takip eden beş iş günü içinde,
mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır.

(6) Sınavı yapan öğretim elemanı sınav sonuçlarını yedi iş günü içerisinde enstitüye
bildirir. Sınav sonuçları enstitü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları, ödev dosyaları ve sınav
tutanağının bir nüshası notların teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle dersi veren öğ-
retim elemanı tarafından saklanır.

7) Bir öğrenci bir öğretim elemanından en çok iki ders alabilir. Tezsiz yüksek lisans
dersleri, uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri ve danışmanlık hariç, profesör ve doçentler
bir yarıyılda en fazla üç, yardımcı doçentler ve doktoralı öğretim elamanları ise en fazla iki
ders açabilir.

Not ortalaması ve başarı denetimi
MADDE 18 – (1) Her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı durumu, yarıyıl not ortalaması

ve genel not ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her
dersin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin
toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.
Bu işlem bir yarıyıl içinde alınan dersler için yapılırsa yarıyıl not ortalaması; öğrencinin kayıtlı
olduğu programa devam ettiği süre içinde alınan tüm dersler için yapılırsa genel not ortalaması
elde edilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde, bu dersten
alınan en son not; bir ders yerine başka bir dersin alınması durumunda ise, en son alınan dersin
notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
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Ders saydırma
MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kayıt yaptırmadan önce katılmış olduğu li-

sansüstü eğitim programından veya özel öğrenci statüsünde başarılı olduğu lisansüstü dersler-
den halen kayıtlı olduğu programa ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme talepleri
EABD Başkanlığının teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Bir öğrenci enstitüye kayıt olmadan önce katılmış olduğu lisansüstü eğitim progra-
mından veya özel öğrenci statüsünde başarılı olduğu lisansüstü derslerden ancak programlarda
uygulanan kredi toplamının % 50’sini saydırabilir. Ders saydırmaya ilişkin diğer esaslar EYK
kararı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz, sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş iş günü içeri-

sinde yazılı olarak maddi hata yönünden müdürlüğe yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların
düzeltilmesi dışında değişiklik yapılmaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca üç iş günü
içerisinde incelenir. Öğretim elemanının not değişikliği ile ilgili raporu EYK tarafından ince-
lenerek on iş günü içerisinde karara bağlanır.

İlişik kesme
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin aşağıdaki durum-

larda enstitü ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin, ilişiğinin kesilmesi için yazılı olarak başvurması.
b) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumun-
dan çıkarma cezası almış olması.

c) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin anlaşıl-
ması.

Danışmanlık
MADDE 22 – (1) Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora programlarında, danışman atan-

ması ve danışmanlık görevinin yürütülmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, danışman en geç birinci yarı-

yılın sonuna kadar atanır.
b) Danışman, öğrencinin tercihi doğrultusunda, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun

önerisi, EYK’nın onayıyla, öncelikle ilgili anabilim dalı öğretim elemanları arasından atanır.
c) Danışman önerisinde ve atamasında, danışman olacak öğretim elemanının ilgili bilim

dalında öğretim elemanı olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın ge-
rektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Zorunlu durum-
larda, başka bir yükseköğretim kurumunda çalışan ve belirlenen koşullara sahip bulunan bir
öğretim elemanı danışman olarak atanabilir. Gerek duyulduğunda tez çalışmalarında yardımcı
olmak amacıyla asıl danışman dışında ikinci danışman atanabilir.

ç) Gerekli izinleri almak koşuluyla, emekli bir öğretim elemanı danışmanlık yapabilir.
d) Danışmanın; üç aydan fazla yurt içinde/dışında görevlendirilmesi, sağlık raporuyla

belgelendirilmek koşuluyla tez yönetmeye engel olacak bir sağlık sorununun ortaya çıkması,
askere gitmesi, başka bir yükseköğretim kurumuna atanması, herhangi bir nedenle Üniversite
ile ilişiğini kesmesi dışında, tez döneminin normal süresinin son altı ayında ve sonrasında, da-
nışman değişikliği veya danışmanlığı bırakma talepleri kabul edilmez. Danışman isterse, uzun
süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri süresince, öğrenciyi mağdur etmemek koşuluyla
danışmanlığını sürdürebilir. Bunun dışındaki danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma
talepleri, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda belirlenen yeni bir danışman önerisinin su-
nulmasından sonra EYK’ca karara bağlanır.
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e) Danışman, öğrencisinin derslerini ve tezini denetlemek ve enstitüyle ilgili her türlü
resmi işlemlerini zamanında yapmak zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediğinin tes-
pit edildiği durumlarda, EABD akademik kurulu teklifi ve EYK kararı ile danışman değişikliği
yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

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

(2) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak ve altmış AKTS’i tamamlamak
koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve altmış AKTS karşılığı tez çalışmasından
oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) notu ile değerlendirilir.
Öğrenci, tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak
zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. İkinci danışman bu-
lunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman tarafından açılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden ya da diğer anabilim dalları veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve EYK
kararıyla seçilebilir.

Süre
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki yıl (dört

yarıyıl), en çok üç yıl (altı yarıyıldır). Azami süreyi aşan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder.

(2) Bir yüksek lisans öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, E
veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.00 genel not ortalaması elde etmesi gerekir.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitülerde

mevcut yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalış-
masını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans jürisi, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezin EABD
başkanlığınca enstitüye teslim edilmesinden sonra, EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile oluşur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim
dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş
kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, doküman ve malzemelerinin kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren, en erken on beş gün, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava
alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav
45-90 dakika süreli olup, dinleyicilere açıktır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında, salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ens-
titüye tutanakla bildirilir.
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(5) Tez çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez savunma sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra savunmaya gi-
rebilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonunda savunmada tezi reddedilen öğrenciye, aynı
veya farklı danışmanla yukarıdaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve ha-
zırlama imkanı verilir.

(8) Başarı ile sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitü genel ağında çevri-
miçi olarak yayımlanır. İzin verilmediği takdirde yayım işi üç yıl süreyle ertelenir.

(9) Tezi reddedilen öğrencilere, gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmak kaydıyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilerek programla ilişkileri sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 26 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin en az yedi adet ciltlenmiş kopyası ve iki adet CD kaydını, YÖK tez mer-
kezi için gerekli evrak ve dokümanları, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, ens-
titüye teslim eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans
diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanat çalışması yapan bir öğrenci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan
ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye teslim eder.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

daha fazla bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Bu program; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on ders ile her ya-

rıyıl otuz AKTS ve otuz AKTS karşılığı dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
yeterli (YT) veya yetersiz (YZ) olarak değerlendirilir.

(3) İkinci öğretim lisansüstü eğitim programlarında yalnızca tezsiz yüksek lisans eğitimi
yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve
yarıyıl sonunda müdürlüğe yazılı bir rapor vermek zorundadır. EABD başkanlığının önerisi
ile EYK, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavının yapılıp yapılmayacağına
karar verir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi toplam kredinin % 20’sini aşmayacak
şekilde ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, EYK kararıyla lisans dersle-
rinden seçilebilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programında; her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem pro-
jesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı bu Yönetmeliğin 22 nci
maddesinde belirtilen esaslara göre atanır.

Süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla üç yıl

(altı yarıyıl) dır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden YT, E veya bunun üzerinde bir not alması ve dönem projesinden YT notu alması
gerekir. Dönem projesi üçüncü dönemde başlar ve azami sürenin sonuna kadar devam edebilir.

(3) Azami süreyi aşan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ko-
şullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve yüksek lisans çalış-

masıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin ölçülmesidir.
(2) Yeterlik sınavı, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere,

EABD başkanının önerisi ve EYK onayıyla seçilen üç kişilik jüri tarafından yapılır.
(3) Proje danışmanı, bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, Üniversite dışındaki baş-

ka bir yükseköğretim kurumundan veya ilgili enstitünün farklı bir anabilim dalındaki öğretim
üyelerinden seçilir.

(4) Bu sınav, öğrencinin derslerinde başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde sözlü
olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün
içinde bir tutanakla enstitüye bildirilir.

(5) Başarısız olma halinde, üç ay içerisinde yeterlik sınavı tekrarlanır.
(6) Yeterlik sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra sınava girebilir.
(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yüksek öğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla,
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınmış olan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla ta-

mamlayan öğrenci EYK kararından sonra bir ay içerisinde tezsiz yüksek lisans diploması al-
maya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) YÖK tarafından belirlenen programlardan lisans diploması almış öğ-

rencileri; mezun oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek
amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek
lisans programları açılabilir.

(2) Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları YÖK tarafından tespit edilen
sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(3) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarındaki dersler ve diğer
eğitim-öğretim esaslarında bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri
uygulanır.
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Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans programları
MADDE 32 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik ola-

rak aşağıda belirtilen programlar düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte

(alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen bir-
leştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans ka-
demesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tü-
münü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında, o alanın nasıl öğ-
retileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültelerinden alırlar ve bunları da başarı
ile tamamlayan öğrencilere; adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması
verilir. Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir EABD olarak yürü-
tülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre
içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin
adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programı: YÖK tarafından tespit edilen programlardan lisans
diploması almış öğrencilere, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim ala-
nında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan
tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları
YÖK tarafından tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş
lisans artı tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından tespit edilen
ilkeler doğrultusunda yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; toplam yirmi dört krediden az olmamak ve doksan AKTS’yi ta-
mamlamak koşuluyla en az sekiz ders, iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve doksan
AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, yeterli (YT) veya ye-
tersiz (YZ) notu ile değerlendirilir. Öğrenci tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uz-
manlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, yarıyıl ve yaz tatillerinde
de devam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci da-
nışman tarafından açılır.

(3) Yüksek lisansla birleşik doktora programı ise; toplam kırk beş krediden az olmamak
koşuluyla en az on beş ders,  üç seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve doksan AKTS kar-
şılığı tez çalışmasından oluşur. Öğrenci tez döneminde her yarıyıl tez çalışmasına ve uzmanlık
alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de de-
vam eder. İkinci danışman bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece birinci danışman
tarafından açılır.

(4) Lisansüstü dersler, danışmanın uygun görmesi halinde Üniversite bünyesindeki baş-
ka anabilim dallarından, EYK tarafından uygun görülmesi halinde diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Danışman önerisi ve EYK onayı ile lisans dersleri alınabilir. Ancak bu dersler ders
yüküne dahil edilemez.
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Süre
MADDE 34 – (1) Doktora programını tamamlama süresi en az dört yıl (sekiz yarıyıl),

en fazla altı yıldır (on iki yarıyıl). Öğrenci doktora tez çalışmasını altı ayda bir toplanan tez iz-
leme komitesine sunar. Komite tarafından bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinin dördüncü fık-
rasına göre tez çalışmasının başarılı bulunması halinde EYK'nın da onayıyla öğrenci bu süreyi
beklemeden tez savunmasına geçebilir.

(2) Doktora programında, bir doktora öğrencisinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı
tüm derslerden YT, D veya bunun üzerinde bir not alması ve en az 2.50 genel not ortalaması
elde etmesi gerekir.

(3) Yüksek lisansla birleşik doktora programı süresi en az altı yıl (on iki yarıyıl), en
fazla dokuz yıldır (on sekiz yarıyıl). Bu programdaki öğrencilere, süreler dışında diğer doktora
öğrencilerine uygulanan kurallar uygulanır.

(4) Ders dönemlerinde, tezli yüksek lisans diploması ile başvuranlar için azami süre
iki yıl (dört yarıyıl), lisans diploması ile başvuranlar için azami süre üç yıldır (altı yarıyıl).

(5) Azami süresi içerisinde ders dönemlerini ve tezini tamamlayamayanlar 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde
başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması ve-
rilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup olmadığının ölçül-
mesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavı yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınav tarihleri EYK tarafından
belirlenir.

(3)  Doktora yeterlik sınavları, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğren-
cinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlı-
ğınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik ko-
mitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam
kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır.

Tez izleme komitesi
MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; EABD kurulunun

önerisi ve EYK kararıyla bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi
üyelerinde aynı usulle değişiklik yapılabilir.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim elemanından oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, EABD içinden ve dışından birer öğretim üyesi yer alır. İkinci tez danışmanının olması
durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılır.
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Tez önerisi savunması ve tez çalışmalarının izlenmesi
MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez öne-
risiyle ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle
bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ve biri
de temmuz-aralık ayları arasında olmak üzere altı ay arayla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, ko-
mite üyelerine toplantı tarihinden en az bir ay önce yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve en geç üç
gün içerisinde EABD başkanlığı aracılığıyla enstitüye bir tutanakla teslim edilir.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına
giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
yeni süreler verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, yazım esas-

larına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tez jürisi, asil ve yedek jüri üye sayısından bir fazla nüsha tezin EABD

başkanlığınca enstitüye teslim edilmesinden sonra EABD başkanlığının önerisi ve EYK kara-
rıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim elemanları ve en
az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin EYK onayından itibaren en erken 15 gün en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika süreli olup, dinleyicilere açıktır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde
enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tez sınavına katılmayan öğrenci en erken bir yarıyıl sonra sınava girebilir.
(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye, aynı

veya farklı danışmanla yukarıdaki usullere uygun olarak yeni bir tez konusu belirleme ve ha-
zırlama imkanı verilir.
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(8) Başarı ile sonuçlanan tez, öğrencinin onayı da alınarak enstitü genel ağında çevrimiçi
olarak yayınlanır. İzin verilmediği takdirde yayın işi üç yıl süreyle ertelenir.

Doktora diploması
MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin en az dokuz adet ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, YÖK tez merkezince
istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim
eden ve tezi EYK tarafından kabul edilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

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

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi
MADDE 40 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili

olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji enstitüsü
arasında yapılan Avrupa Birliği, Socrates-Erasmus, Farabi ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğ-
renci değişimi programı çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya
iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde
devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi
programlarında almaları gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden
sorumlu sayılır. Bu derslerin seçimi öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, EABD baş-
kanının teklifi ve EYK onayıyla kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar AKTS sistemine göre
değerlendirilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniver-
sitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için
kendilerine aldıkları dersleri ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir.

Disiplin
MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 16/9/2009 tarihli ve 27351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ka-

ramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)

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

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Özyeğin Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına  ilişkin  usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Özyeğin Üniversitesine  bağlı enstitülerde yürütülen

lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesi, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununun ek 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) DNO: Dönem not ortalamasını,
ç) Enstitü: Özyeğin Üniversitesi enstitülerini,
d) Enstitü kurulu: Enstitülerin kurullarını,
e) Enstitü yönetim kurulu: Enstitülerin yönetim kurullarını,
f) GMAT: General Management Admission Test’i,
g) GNO: Genel not ortalamasını,
ğ) GRE: Graduate Record Examinations’ı,
h) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,
i) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulunu,
j) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,
k) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık ders süresi ve bu süreyi

takip eden sınav süresi olmak üzere en fazla on altışar haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt gün-
leri ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dahil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz
ve bahar dönemlerinde düzenlenir. Bazı lisansüstü programlarda dersler yedi haftalık ders süresi
olan iki modül halinde verilebilir. Modüler düzende verilen bir dersin toplam saati, o dersin
bir tam dönemde verilen toplam saatine eşittir.

(2) Ayrıca, yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en
çok sekiz haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o
dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin
tercihine bağlıdır.
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(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından
onaylanan akademik takvimde belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdürler.

Diploma programları
MADDE 6 – (1) Açılacak yeni lisansüstü diploma programları, Senatonun önerisi üze-

rine Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve YÖK onayı ile kesinleşir.
(2) Lisansüstü diploma programlarından mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders,

laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senato
onayıyla belirlenir, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Kararlarda, değişikliklerden etkile-
necek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen
dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

Öğrenim dili
MADDE 7 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türk-

çe’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, bu programlara kabul edilecek

öğrencilerin kontenjanları, programların gerektirdiği başvuru ve kabul koşulları ilgili enstitü
kurulunun kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Başvurular, gerekli belgeler ile
birlikte ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili enstitülere yapılır. Lisansüstü prog-
ramlara öğrenci kabulü, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ilgili enstitü yönetim
kurulu kararıyla yapılır.

(2) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,
doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip
olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alın-
dığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uy-
gun görüşü aranır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile doktora programları ile tezli yüksek lisans ve tezsiz yük-
sek lisans programlarına başvuran öğrencilerin değerlendirilmesinde mezuniyet not ortalama-
larının aranıp aranmayacağı ile arandığı takdirde sağlanması gereken asgari koşullar, ilgili ens-
titü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir. Lisans derecesi ile doktora programlarına öğ-
renci kabulünde, adayların YÖK tarafından belirlenen asgari not ortalamasından az olmamak
üzere ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen mezuniyet not ortalamalarını
sağlamaları şarttır.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, başvurulan programın puan türünde
ALES’ten veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri bir sınavdan, YÖK
tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere ilgili enstitü kurulunun kararı üzerine
Senato onayıyla belirlenen puanı almış olma şartı aranır. Tezsiz yüksek lisans programlarına
öğrenci kabulünde ve lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulünde ALES veya
eşdeğer sınavlardan birini getirme şartı aranmayabilir. Herhangi bir lisansüstü programdan ay-
rıldıktan veya mezun olduktan sonra en fazla bir dönem ara vererek yeniden bir lisansüstü
programa başvuran adaylardan, başvurdukları program için ilan edilen ALES veya eşdeğer sı-
navlardan birinin puanını sağlamış olma koşuluyla, yeni tarihli ALES veya eşdeğer sınavlardan
birinin belgesi istenmeyebilir.

(5) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, adaylardan yabancı dil şartı aranıp aran-
mayacağı ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.  İlgili enstitü kurulu kararı
ve Senato onayı ile yabancı dil koşulu aranan programlara öğrenci kabulünde, adayların Üni-
versite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal ve/veya ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından birinden ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belir-
lenen puanı almış olmaları şarttır.
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(6) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayların (yabancı uyruklu adayların
ana dilleri dışında) YDS’den İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden veya ÜAK
tarafından kabul edilen bir sınavdan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak
üzere ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenen puanı almış olmaları şarttır.

(7) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının
yanı sıra gerekli görüldüğünde yapılan bilimsel değerlendirmede de (yazılı ve/veya sözlü sınav
ve/veya ürün dosyası ve benzeri) ilgili enstitü tarafından yeterli bulunması şarttır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitedeki veya YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim

kurumundaki bir lisansüstü programında en az bir dönem öğrenim görmüş başarılı öğrenciler,
Üniversitedeki bir lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul için başvurabilirler. Başvu-
rular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde yeni öğrenci başvuruları için belirtilen
süreler içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır. Kabul için adayın, başvurduğu programa
yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Öğrenci kabulü, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslerden
hangilerinin yeni programına sayılacağı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Üni-
versite dışından yatay geçiş yapan öğrencinin yeni programına sayılan derslerine, Üniversitenin
lisansüstü programında karşılık gelen derslerin kredileri verilir ve öğrenci bu derslerden muaf
olur. Üniversite içinde yatay geçiş yapan öğrencinin yeni programına sayılan dersleri, kredi ve
notlarıyla birlikte aynen geçerli olur.

(3) Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin tez
önerisini yatay geçiş yaptığı programda sunması ve tezini bu programda tamamlaması; doktora
programında doktora yeterlik sınavını; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğ-
rencinin proje dersini yatay geçiş yaptığı programda tamamlaması zorunludur.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresinin hesabına önceki programında ge-
çirdiği süreler de katılır.

Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler
MADDE 10 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ki-

şiler, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olma koşu-
luyla, Üniversitede lisansüstü düzeyinde açılan dersleri özel öğrenci olarak almak üzere dersi
sunan enstitüye başvurabilirler. Özel öğrenci başvuruları, dersi sunan enstitü yönetim kurulu
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrenci olarak ders almasına izin verilenler,
aldıkları dersler esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler. Özel
öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders al-
mak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(2) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü diploma programlarında bir veya iki dönem
için misafir öğrenci olarak öğrenim görmek üzere başvurabilirler. Misafir öğrenci başvuruları,
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi ve öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu
dikkate alınarak, başvurulan lisansüstü diploma programının bağlı olduğu enstitü yönetim ku-
rulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Misafir öğrencilerin alacakları dersler, ilgili
enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir. Misafir öğrenci olarak kabul edilenler ise kabul edil-
dikleri lisansüstü diploma programı için Üniversite tarafından belirlenen dönem öğrenim üc-
retini öderler.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                            23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42



(3) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler, bir dönemde, bu Yönetmelikte öngörülen nor-
mal ders yükü kadar ders alabilirler. Bu kişiler, Üniversitenin öğrencisi sayılmazlar, öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Ancak, Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan akademik
ve idari kurallarına tabidirler. Özel veya misafir öğrenci olarak ders alanlara diploma veya de-
rece verilmez; ancak, talep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gös-
teren bir belge (transkript) verilir.

Değişim programları
MADDE 11 – (1) Enstitüler, yönetim kurulu kararı ile YÖK ve Senato tarafından be-

lirlenen esaslar çerçevesinde, diğer yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar dahilinde,
öğrenci değişim programları uygulayarak diğer yükseköğretim kurumlarına öğrenci göndere-
bilir veya diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edebilirler. Bu öğrencilerin ala-
cakları dersler ve ödemeleri beklenen dönem öğrenim ücretleri, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararında belirtilir. Değişim programları kapsamında gelen öğrenciler, Üniversite öğrencisi sa-
yılmazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, Üniversitenin diğer öğrencilerine
uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez;
ancak, talep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge
(transkript) verilir.

(2) Üniversitenin lisansüstü diploma programlarına kayıtlı ve değişim programları kap-
samında diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrenciler, değişim programında geçir-
dikleri sürelerde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemler için geçerli dönem
öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin ne şekilde
program yükümlülüklerine sayılacağı ve ödemeleri gereken dönem öğrenim ücretleri, öğren-
cinin kayıtlı olduğu enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir.

Aynı alandaki programlar arası geçişler
MADDE 12 – (1) Üniversitenin aynı alanda sunulan tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek

lisans ve lisans sonrası doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(2) Aynı alandaki diğer programlara geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin,
geçiş yapmak üzere başvurduğu programın öğrenci kabul koşullarını sağlaması, kayıtlı olduğu
programda en az bir dönem öğrenim görmüş olması, halen Üniversitenin kayıtlı öğrencisi ol-
ması ve varsa ilgili enstitü tarafından belirlenen diğer koşulları yerine getirmesi gerekir.

(3) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı
derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı ilgili enstitü yönetim kurulu kararında be-
lirtilir ve bu karar, kabulü sırasında öğrenciye bildirilir. Geçiş yapan öğrencinin bu şekilde sa-
yılan dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır, öğrenim süre-
sinin hesabına önceki programında geçirdiği süreler de katılır.

İngilizce yeterlik
MADDE 13 – (1) İlgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile İngilizce dil koşulu

aranan programlara öğrenci kabulünde, adayların Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya
uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla
belirlenen puanı almış olmaları şarttır.

(2) Üniversitenin öğrenim dili İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce
olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar,
İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar.

(3) İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, Üniversite tarafından düzenlenen
İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavdan yeterli puanı sağlayamayanlar, ilgili enstitü
yönetim kurulu kararıyla İngilizce Hazırlık Programına alınabilirler.
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(4) İngilizce yeterliğin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet
koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili esaslarda 20/10/2011 tarihli ve
28090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine  uyulur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlar ile İlgili Esaslar

Üniversiteye kayıt
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar; şahsen, kanuni temsil-

cileri veya bu konuda yetki verilmiş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan
edilen süreler içinde, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye
kayıt yaptırırlar. Üniversiteye kayıtlar, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. Süresi içinde
kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul edilir. As-
kerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen adayların kayıtları
yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişilere,
verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen

süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa di-
ğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye ka-
yıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenecek ek yükümlülükleri yerine
getirmeleri şarttır. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yenilenemez.

(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu öğren-
ciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara katılamazlar; derslerden not alamazlar
ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler,
azami öğrenim süresine sayılır.

(4) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem dersler başlamadan önce başvurdukları tak-
dirde, söz konusu dönem başından itibaren Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt yenileyen
öğrenciler, kayıtlarını yeniledikleri akademik yıldaki akademik ve idari kurallara tabi olurlar
ve yeni kabul edilen öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.
Öğrencilerin bursluluk durumlarına ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektör onayı ile
karar verilir.

(5) Kayıtsız öğrenci statüsündeyken enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydını yenileyen
öğrencilerin daha önce aldıkları derslerden hangilerinin sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir.

Kayıt dondurma
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, maddi, beklenmedik zorunlu olaylar ve

benzeri nedenlerle kayıt dondurmak üzere başvurabilirler.
(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destek-

leyen belgeler ile kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurular, ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem
olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite
Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süre-
sinden sayılmaz.
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(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başla-
masını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğ-
renciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğ-
rencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretle-
rine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış
oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurul-
ması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülük-
leri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğ-
renimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle izin almış öğrencilerden izin süresini
tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, izinden dönmek istediği dönemin ders ka-
yıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Bu şe-
kilde enstitü yönetim kurulu kararıyla geri dönen öğrencinin kayıt yaptırdığı döneme ait daha
önce ödediği ücret, ilgili dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 17 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman, Öğrenci Hizmetlerine başvurarak Üni-

versiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih
itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciye,
Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, dönem öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen
oranlarda ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

a) Derslerin başlamasını takip eden birinci hafta sonuna kadar başvurduğunda %90,
b) Derslerin başlamasını takip eden ikinci hafta sonuna kadar başvurduğunda %75,
c) Derslerin başlamasını takip eden üçüncü hafta sonuna kadar başvurduğunda %50,
ç) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar başvurduğunda %25.
(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-

den ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-

cinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edile-
bilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendi-
sine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş
olması gerekir.

(5) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme “W” işlemi yapılır. Dönem sonu ders başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla
birlikte kayıtlarına geçirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dersler ile İlgili Esaslar

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 18 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışından veya

başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda almış olan ve kabul edildikleri lisansüstü
programını izleyebilmek için eksiklikleri olduğu belirlenen adaylara, ilgili enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla, bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Kararda, adayın bilimsel hazırlık prog-
ramı kapsamında alacağı dersler belirtilir ve bu karar adaya bildirilir.
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(2) Bilimsel hazırlık programının azami öğrenim süresi iki dönemdir ve bu programda
geçirilen süreler, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programının azami öğrenim süresine sa-
yılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslerin kredi ve notları, öğrencinin
kabul edildiği lisansüstü programında kullanılmaz. Ancak, bilimsel hazırlık programı uygulanan
öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, bilimsel hazırlık dersleriyle aynı dönemde, ka-
bul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında aldığı dersleri en az “C” notu ve bilimsel
hazırlık programını en az 3.00 genel not ortalaması ile azami öğrenim süresi içinde tamamla-
yamayan öğrenciler, izleyen dönemden itibaren uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler.

(5) Uzatmalı öğrenciler, bu statüde bulundukları süre içinde bilimsel hazırlık programı
kapsamında almaları gereken derslere ve sınavlara katılma hariç öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar, kabul edildikleri lisansüstü programa yönelik dersler alamazlar. Uzatmalı öğren-
cilerin varsa bursları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden değerlendirilebilir. Uzat-
malı öğrenci statüsünde geçirilen süreler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın öğ-
renim süresine sayılamaz.

(6) Uzatmalı öğrenciler, bilimsel hazırlık programı kapsamında almaları gereken ders-
leri belirlenen koşullar çerçevesinde tamamladıkları takdirde, izleyen dönem başından itibaren,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kayıt yaptırdıkları lisansüstü programa başlayabilirler.
Bu şekilde lisansüstü programına başlayan öğrenciler, lisansüstü programlarına başladıkları
akademik yıldaki akademik ve idari kurallara tabi olurlar ve yeni kabul edilen öğrenciler için
belirlenen öğrenim ücretlerini ödemekle yükümlüdürler. Öğrencilerin bursluluk durumları,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektör onayı ile belirlenir.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 19 – (1) Derslerin kredileri AKTS dahilinde belirlenir. Ders kayıtları ve başarı

değerlendirmesine yönelik tüm hesaplamalarda derslerin AKTS kredileri kullanılır. Derslerin
haftalık saat ve kredi değerleri, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 20 – (1) Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet yü-

kümlülükleri kapsamında almakla yükümlü olduğu; seçmeli dersler ise öğrencinin ilgi alanları
doğrultusunda mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak üzere alabileceği derslerdir. Her prog-
ramın zorunlu ve seçmeli dersleri, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları
MADDE 21 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az geçer not alarak ta-

mamlanması gereken ders veya çalışmalara, o dersin ön koşulu denir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması uygun görülen derse, o dersin yan koşul

dersi denir. Birlikte alınması gereken derslerden birini en az geçer notu alarak tamamlayan öğ-
renci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

(3) Derslerin ön ve yan koşulları, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belir-
lenir, değişiklikler yine aynı usulle yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve

bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğren-
cilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim ele-
manları tarafından izlenir.
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Derslerden muafiyet
MADDE 23 – (1) Üniversitenin lisansüstü diploma programlarına yeni kayıt yaptıran

öğrenciler, daha önce bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerden, lisansüstü
diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet talebinde bu-
lunabilirler.

(2) Öğrenciler muafiyet başvurusunu, Üniversiteye kayıt yaptırdığı dönemin sonuna
kadar transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte kayıtlı oldukları enstitüye yaparlar.
Öğrencilerin saydırmak istediği derslerin, kayıt oldukları lisansüstü programındaki derslerden
hangilerinin yerine sayılacağı ve saydırdığı dersler karşılığı öğrenim süresinden kaç dönem
düşüleceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu derslerin YÖK tara-
fından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.

(3) Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş veya doğrudan geçiş yoluyla ka-
bul edilen öğrencilerin, ayrıldıkları lisansüstü programında aldıkları veya muaf oldukları ders-
leri, kabul edildikleri lisansüstü programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak için baş-
vuru yapmalarına gerek yoktur. Bu öğrencilerin, program yükümlülüklerine sayılacak dersleri,
yatay geçiş veya doğrudan geçiş başvurularının değerlendirilmesi sırasında ilgili enstitü yöne-
tim kurulu kararıyla belirlenir. 

(4) Daha önce Üniversitede alınıp muafiyet talebinde bulunulan dersler, kredi ve not-
larıyla öğrencinin yeni programına aktarılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından saydırmak üzere uygun görülen dersler için, öğrenciye
Üniversitenin lisansüstü programında karşılık gelen derslerin kredileri verilir. Öğrenciler, bu
derslerden muaf tutulurlar.

(5) Ders muafiyetine ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından be-
lirlenir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile YÖK tarafından

tanınan yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci, serbest dolaşım veya değişim öğrencisi
statüsünde ders alabilirler.

(2) Öğrencilerin bu statülerde alıp başardığı derslerin kayıtlı oldukları lisansüstü dip-
loma programındaki mezuniyet yükümlülüklerinin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üze-
rine ilgili enstitü yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

(3) Öğrencinin özel öğrenci veya serbest dolaşım öğrencisi olarak aldığı derslerden ka-
yıtlı olduğu lisansüstü programına sayılan dersler için Üniversitede karşılık gelen derslerin kre-
dileri verilir. Değişim öğrencisi olarak alınan dersler, kredileri ve notları ile birlikte öğrencinin
programına geçirilir. Öğrencilerin programına sayılan dersleri ile bu derslere karşılık muaf tu-
tuldukları dersler, kredi ve not intibakları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde
Üniversiteye dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, serbest dolaşım öğrencisi olarak ders al-
dıkları dönemlerde ise Üniversiteye dönem öğrenim ücretlerinin yarısını öderler. Bu dönemler,
öğrencinin öğrenim süresine sayılır.

Ders kayıtları
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, lisansüstü programlarında yer alan ve koşullarını sağladığı derslere şahsen kayıt yap-
tırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-
mez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.
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Ders ekleme-bırakma
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her dönem derslerin başladığı haftayı izleyen ikinci hafta,

modüler düzende ve yaz okulunda ise birinci hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersleri değiştire-
bilirler. Öğrenciler, bu süre sona erdikten sonra aldıkları dersleri değiştiremez ve yeni derslere
kayıt yaptıramazlar.

Dersten çekilme
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra kayıtlı

oldukları derslerden, akademik danışmanlarının onayı ile çekilebilirler. Dersten çekilme, her
dönem derslerin başlamasından itibaren en geç sekizinci haftanın son iş gününe kadar, modüler
düzende ve yaz okulunda ise dördüncü haftanın son iş gününe kadar yapılabilir.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekile-
mezler. Yaz okulunda dersten çekilme talepleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten
çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders için çekilme
yapılmadan önce alınmış not geçerli olur. 

Ders tekrarı
MADDE 28 – (1) Herhangi bir dersten çekilen veya dersten başarısız olan öğrencinin,

bu dersi tekrar ederek başarılı olması gerekir. Ancak, kayıtlı olduğu diploma programının me-
zuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için bu
şart aranmaz.

(2) Öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri istedikleri dönemde tekrarlayabilirler. I (eksik)
işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez.

(3) Tekrarlanacak dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğ-
renciler bu derslerin yerine başka dersler alabilirler. Ders saydırma işlemi olarak adlandırılan
bu işlem için, öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurular, ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not GNO hesaplamasında kullanılır; ancak, öğ-
rencinin tekrarladığı tüm dersler not belgesinde (transkript) gösterilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Değerlendirme

Sınavlar
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ile proje, ödev ve uygulama

gibi diğer dönem içi çalışmalar ve bunların başarı notuna katkıları ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenip, dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Ara sınav ve benzeri çalışmaların yapılacağı tarihler, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur.

(3) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dö-
nemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(4) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdürler ve
girmedikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar.

(5) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle
sağlık raporu olan öğrencilerin, raporlu olduğu süreler içinde ve Üniversiteyi temsilen yurt içi
ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrenci-
lerin, bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde, giremedikleri ara sınavlar veya katılama-
dıkları çalışmalar için öğrencilere öğretim elemanı tarafından uygun görülen bir tarihte ve kap-
samda mazeret hakkı tanınır.
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(6) Sınav kağıtları ve ders notuna esas alınan diğer dokümanlar, veriliş tarihlerinden
itibaren beş yıl süreyle ilgili enstitü müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Notlar ve işaretler
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından

dönem başında açıklanan esaslara göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem
sonu başarı notu verilerek belirlenir.

(2) Notlar:
a) Not ortalamasına etki eden dönem sonu başarı notları aşağıda belirtilmiştir. En düşük

geçer not C olup, C-, D+, D ve F notları dersten başarısız olunduğunu belirtir. Notlar ve kat-
sayıları şunlardır:

Not Katsayı
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00
b) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu başarı notları aşağıda gösterilmiştir:
Not Katsayı Açıklama
S - Yeterli
U - Yetersiz
(3) İşaretler:
a) IP (devam eden); ortalama ve tamamlanan kredi hesabına dahil edilmez. Tez çalış-

malarını devam ettiren öğrencilere, tez çalışması ile ilgili ders notu olarak verilir.
b) T (transfer); ortalamaya katılmaz; dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir.

Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarından alıp Üniversitenin diploma programına say-
dırdığı ve karşılığında muaf tutulduğu derslere verilir.

c) EX (muaf); ortalamaya katılmaz; dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir. Öğ-
rencinin değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslere
Üniversitede karşılık gelen dersler için verilir.

ç) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına
dahil edilmez.

d) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle, ders için gerekli
koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, akademik takvimde
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi takdirde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu
süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle baş-
vurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla dönem sonu
sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

e) AU (audit mode); öğrencinin, enstitü yönetim kurulu kararıyla, kayıtlı olduğu prog-
ramdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmamak
koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere kullanılır.
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Not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem not ortalaması

(DNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleri ile izlenir.
(2) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin AKTS kredisi ile dersten al-

dığı dönem sonu başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilir.
(3) DNO, öğrencinin o dönem kayıtlı olduğu derslerden aldığı toplam puanın, alınan

derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin kayıtlı olduğu tüm
dersler dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alı-
nan en son AKTS kredisi ve başarı notu geçerlidir.

(4) DNO ve GNO; tam sayıdan sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.
Notlara itiraz
MADDE 32 – (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav

ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en
geç beş gün içinde kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak, ilgili sınav
kağıtlarının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine ilgili enstitü müdürü inceleme için, dersin öğretim elemanını veya üç
öğretim elemanından oluşan bir komisyonu görevlendirir. İnceleme, itiraz süresinin bitiminden
itibaren en geç beş gün içinde sonuçlandırılır. Notlarda değişiklik yapılıp yapılmayacağı, ilgili
enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu ders başarı no-
tunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme, bu Yönetme-
liğin 33 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

Dönem sonu ders başarı notlarında düzeltme
MADDE 33 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu ders başarı notunun düzel-

tilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine enstitü müdürü onayı ile yapılır.
(2) Notlardaki düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için

belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç
söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın
sonuna kadar olmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla olur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları
MADDE 34 – (1) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde

yürütülebilir.
Süre
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programlarının azami öğrenim süresi altı dönemdir.

Öğrenciler, ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen mezuniyet yükümlülükle-
rini yerine getirdikleri takdirde, bu süreden önce de mezun olabilirler.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler, “uzatmalı öğrenci” sta-
tüsüne geçerler. Uzatmalı öğrencilerin, kayıtlarını yeniledikleri takdirde öğrencilik statüleri
devam eder, bu öğrenciler, ders ve sınavlara katılma, tez veya dönem projesi hazırlama hariç
öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.

(3) Uzatmalı öğrencilerden kayıt yenilemeleri sırasında ilgili enstitü yönetim kurulu kararı
ile yeni dersler almaları veya başarıyla tamamladıkları dersleri tekrar etmeleri istenebilir.

(4) Uzatmalı öğrencilerin varsa bursları kesilir; ancak ilgili enstitü yönetim kurulu öne-
risi ve Rektör kararı ile yeniden burs verilebilir.
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Ders yükü ve başarı
MADDE 36 – (1) Toplamda en az 90, en çok 120 AKTS kredisi olmak üzere, tezli yük-

sek lisans programları en az yedi lisansüstü düzeyinde ders, bir seminer dersi ve bir tez çalış-
masından; tezsiz yüksek lisans programları ise en az on lisansüstü düzeyinde ders ve bir dönem
projesinden oluşur.

(2) Öğrenciler, lisans öğrenimleri sırasında almamış olmaları koşulu ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisansta en fazla iki; tezsiz yüksek lisansta en fazla üç
dersi lisans düzeyinden alabilirler.

(3) Tez çalışması dışındaki tüm derslerin, seminerin ve dönem projesinin süresi bir dö-
nemdir. Seminer dersi, tez çalışması ve dönem projesi, not ortalamasına katılmayan “S” veya
“U” notları ile değerlendirilir.

(4) Yüksek lisans programı öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programları tamamlayabil-
meleri için genel not ortalamalarının en az 3,00 olması gerekir.

(5) İlgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile öğrencilerin kayıtlı oldukları programa
devam etmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

Akademik danışman
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans programında her öğrenciye, ders seçiminde danışman-

lık yapacak ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek için tam zamanlı bir öğretim
elemanı, ilgili bölüm başkanı kararı ve enstitü müdürünün onayı ile akademik danışman olarak
atanır, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Akademik danışman, öğretim üyeleri arasından
veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen niteliklere sahip öğretim elemanları arasından
seçilir.

Proje danışmanı
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki her öğrenci için en geç birinci

dönemin sonuna kadar, ilgili bölüm başkanı kararı ve enstitü müdürünün onayı ile öğrenciyi
proje çalışmalarında yönlendirecek bir proje danışmanı atanır, değişiklikler yine aynı usulle
yapılır. Proje danışmanı, öğretim üyeleri arasından veya Senato tarafından belirlenen niteliklere
sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez danışmanı
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki her öğrenci için en geç ikinci dö-

nemin sonuna kadar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından tez çalışmalarını yönlendirecek
bir tez danışmanı atanır, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri
arasından veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından se-
çilir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak atanabilir.

Yüksek lisans tezi
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki her öğrenci için tez konusu, en

geç ikinci dönemin sonuna kadar, tez danışmanının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile belirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır.

(2) Öğrenci, tez danışmanı ve tez konusunun atanmasını izleyen dönemden itibaren tez
çalışması süresince, her dönem tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışması
ile ilgili ders notu, tez savunmasına girene dek “IP” olarak kayıtlarına işlenir.

(3) Öğrenci, azami öğrenim süresi içinde tezi ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak, elde
ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak, tezini jüri önün-
de sözlü savunmak ve başarılı olmak zorundadır.

23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



(4) Öğrenci, tez savunmasına girebilmek için, tez danışmanınca onaylanmış yüksek li-
sans tezinin bir kopyası ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Öğrencinin başvurusu
üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu, en kısa süre içinde öğrencinin tezini değerlendirecek olan
yüksek lisans tez jürisini belirler.

(5) Tez jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir
anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden
oluşur. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı (eş danışman) jüri
üyesi olamaz.

(6) Tez savunması, hazırlanan tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç bir ay içinde yapılır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(7) Tez savunması sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu karar, toplantı
tarihini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç üç ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması şarttır. Öğrenci, tez savunmasını yeniden ya-
pacağı dönemde kaydını yenilemek zorundadır. Bu şekilde tez savunmasına ikinci defa giren
öğrencinin tezi hakkında kabul veya ret kararı verilir.

(9) Tezi hakkında ret kararı verilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renci için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki hükümlerden biri uygulanır:

a) Öğrencinin tez konusu değiştirilir. Ayrıca, öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir
ve öğrenciden yeni dersler alması istenebilir.

b) Talepte bulunması halinde öğrenci, tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilir.
(10) Tez konusu değiştirilen öğrenci, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara

katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

(11) Öğrenci tezine devam ettiği sürece, tez çalışmasına “IP” işareti verilir. Tez çalış-
masının, yüksek lisans tez jürisi tarafından kabul edilmesi durumunda “S”; reddedilmesi du-
rumunda “U” notu ile değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans dönem projesi
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesi dersini aldığı

dönemde, dönem sonunda elde ettiği sonuçları içeren yazılı bir rapor vermek ve projesini sözlü
olarak sunmak zorundadır.

(2) Proje çalışması başarılı bulunan öğrencinin dönem projesi notu “S”, başarısız bu-
lunan öğrencinin dönem projesi notu “U” olur.

Yüksek lisans diploması
MADDE 42 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren öğrenciler, ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile kayıtlı oldukları programdan mezun olarak yüksek lisans diploması
alırlar.

a) Değişim programları hariç, son dönemi Üniversitede kayıtlı olunan programda öğ-
renim görerek geçirmek.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında öngörülen proje hariç, harf notu ile değerlendi-
rilen derslerin kredi toplamının en az dörtte birini Üniversitede tamamlamak.

c) En az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
ç) Tüm dersleri en az geçer not ile; tezli yüksek lisansta tez çalışmasını; tezsiz yüksek

lisansta dönem projesini başarıyla tamamlamak.
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d) Tezli yüksek lisans programında, onaylanmış yüksek lisans tezinin basılmış ve cilt-
lenmiş en az üç kopyası ile elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren en
geç bir ay içinde, ilgili enstitüye teslim etmek.

e) Tezli yüksek lisans programında, tezi, ilgili enstitü tarafından şekil yönünden uygun
bulunmak.

f) Varsa, programdan mezun olmak için gerekli diğer koşulları sağlamak.
(2) Yüksek lisans öğrencilerine verilecek diploma üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu

enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programları

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programlarında öğrenciler, aşağıdaki azami öğrenim süre-

lerine uymakla yükümlüdürler. Bu süreçler için azami öğrenim süreleri ayrı ayrı belirlenir.
a) Yükümlü oldukları dersleri başarıyla tamamlamak.
b) Kayıtlı oldukları doktora programını tamamlamak.
(2) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için dersleri başarıyla

tamamlamanın azami süresi dört dönem, programı tamamlamanın azami süresi on iki dönemdir.
Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için ise, dersleri başarıyla tamamlamanın
azami süresi altı dönem; programı tamamlamanın azami süresi on sekiz dönemdir. Öğrenciler,
ilgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenen mezuniyet yükümlülüklerini yerine
getirdikleri takdirde, bu süreden önce de mezun olabilirler.

(3) Azami öğrenim süresi sonunda yükümlü oldukları dersleri başarıyla tamamlayama-
yan veya mezun olamayan öğrenciler, “uzatmalı öğrenci” statüsüne geçerler. Uzatmalı öğren-
cilerin, dönem kayıtlarını yeniledikleri takdirde, öğrencilik statüleri devam eder; bu öğrenciler,
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.

(4) Uzatmalı öğrencilerden kayıt yenilemeleri sırasında ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ile yeni dersler almaları veya başarıyla tamamladıkları dersleri tekrar etmeleri istenebilir.

(5) Uzatmalı öğrencilerin varsa bursları kesilir. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulu öne-
risi ve Rektör kararı ile yeniden burs verilebilir.

Ders yükü ve başarı
MADDE 44 – (1) Toplamda en az 180, en çok 240 AKTS kredisi olmak üzere doktora

programları, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yedi,  lisans derecesi ile kabul
edilenler için en az on dört lisansüstü düzeyinde ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur.

(2) Lisans düzeyinde açılan dersler, doktora programlarının mezuniyet yükümlülükle-
rine saydırmak üzere kullanılamaz.

(3) Tez çalışması dışındaki tüm derslerin süresi bir dönemdir.
(4) Doktora programı öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programları tamamlayabilmeleri

için genel not ortalamalarının en az 3,00 olması gerekir.
(5) İlgili enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile öğrencilerin kayıtlı oldukları programa

devam etmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.
Akademik danışman
MADDE 45 – (1) Doktora programında her öğrenciye, ders seçiminde danışmanlık ya-

pacak ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla tam zamanlı bir öğretim
elemanı, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından akademik danışman olarak atanır, değişiklikler
yine aynı usulle yapılır. Akademik danışman, öğretim üyeleri arasından veya ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenen niteliklere sahip öğretim elemanları arasından seçilir.
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Tez danışmanı
MADDE 46 – (1) Doktora programındaki her öğrenci için en geç üçüncü dönemin ba-

şına kadar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından, tez çalışmalarını yönlendirecek bir tez da-
nışmanı atanır, değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından
veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak atanabilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Doktora yeterlik sınavı, yılda iki kere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından be-

lirlenen tarihlerde düzenlenir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar,
doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komi-
tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Komite,
jürinin önerileri ile öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek
öğrencinin “başarılı” veya “başarısız” olduğuna salt çoğunluk ile karar verir ve bu kararı, enstitü
anabilim dalı başkanlığı bir tutanak ile sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitü yönetim ku-
ruluna bildirir. Karar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, hakkında “başarılı” karar verdiği öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders alma-
sını isteyebilir. Bu karar, doktora yeterlik komitesinin enstitü yönetim kuruluna ilettiği tutanak
ile enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavına girebilmesi için, kaydını yenilemiş olması şarttır.

Tez izleme komitesi ve tez önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, en geç altı ay

içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez
izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Üç öğretim üyesinden oluşan tez izleme komitesi, doktora yeterlik sınavının sonuç-
lanmasından itibaren bir ay içinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır, değişiklikler
yine aynı usulle yapılır. Komitede tez danışmanı ile ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dı-
şından birer üye yer alır. Öğrencinin ikinci tez danışmanı olması durumunda, ikinci danışman
tez izleme komitesi üyesi olarak atanamaz. Ancak, komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez önerisi savunması için öğrencinin, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu savun-
madan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtması gerekir. Savunma sonrasında komite
üyeleri, öğrencinin tez önerisi hakkında salt çoğunluk ile “kabul” veya “ret” kararı verirler. Bu
karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir.
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(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi kabul edilen öğ-
renci için, tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak
üzere, yılda iki kere toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dö-
nemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı”
veya “başarısız” olarak belirlenir.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Öğrenci, azami öğrenim süresi içinde tezi ile ilgili çalışmalarını ta-

mamlayarak elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak,
tezini jüri önünde sözlü savunmak ve başarılı olmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az
biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Tez savunması, hazırlanan tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en
geç bir ay içinde yapılır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(4) Tez savunması sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Bu karar, toplantı
tarihini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin, en geç altı ay içinde gereğini ya-
parak tezini aynı jüri önünde yeniden savunması şarttır. Öğrenci, tez savunmasını yeniden ya-
pacağı dönemde kaydını yenilemek zorundadır. Bu şekilde tez savunmasına ikinci defa giren
öğrencinin tezi hakkında kabul veya ret kararı verilir.

(6) Azami öğrenim süresi içinde tezi hakkında ret kararı verilen veya düzeltme sonrası
savunmada tezi reddedilen öğrenci için, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki hü-
kümlerden biri uygulanır:

a) Öğrencinin tez konusu değiştirilir. Ayrıca, öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir
ve öğrenciden yeni dersler alması istenebilir.

b) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrenci, talepte bulunması halinde, tezsiz
yüksek lisans programına geçiş yapabilir.

(7) Azami öğrenim süresi sonunda tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez savunma-
sına giremeyen öğrencilere, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması
için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre verilir.

(8) Öğrenci tezine devam ettiği sürece, tez çalışmasına “IP” işareti verilir. Tez çalış-
masının, doktora tez jürisi tarafından kabul edilmesi durumunda “S”; reddedilmesi durumunda
“U” notu ile değerlendirilir.

Doktora diploması
MADDE 50 – (1) Aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren öğrenciler, ilgili enstitü

yönetim kurulu kararı ile kayıtlı oldukları programdan mezun olarak doktora diploması alırlar.
a) Değişim programları hariç, son dönemi Üniversitede kayıtlı olunan programda öğ-

renim görerek geçirmek.
b) En az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak.
c) Tüm dersleri en az geçer not ile; doktora yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez sınavını

başarıyla tamamlamak.
ç) Onaylanmış doktora tezinin basılmış ve ciltlenmiş en az üç kopyası ile elektronik

kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ilgili enstitüye teslim
etmek.
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d) Tezi, ilgili enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunmak.
e) Varsa, programdan mezun olmak için gerekli diğer koşulları sağlamak.
(2) Doktora öğrencilerine verilecek diploma üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü

anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 51 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde disiplin suçu ne-
deniyle Üniversiteden bir veya iki dönem uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için uzaklaştırma
cezasının süresi, öğrenim süresine dahil edilmez. Bu öğrenciler, izinli öğrenciler gibi uzaklaş-
tırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücret-
lerini öderler.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 52 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli He-

yeti tarafından belirlenir. Öğrenciler, ilgili dönem ücretlerini akademik takvimde belirtilen sü-
reler içinde ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen
öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı olmadıkça, kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya
dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Üniversitede Üniversite kaynaklarından sağlanan bursların kapsam, koşul, öğren-
cilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Tebligat
MADDE 53– (1) Öğrenciye Üniversite tarafından yapılacak her türlü tebligat, öğren-

cinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan
elektronik posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta adresine gönderilen iletileri
izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 55 – (1) 22/12/2009 tarihli ve 27440 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 6/2/2013

tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olmuş öğrenciler hakkında uygulan-
maz. Bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt olmuş öğrenciler, doktora prog-
ramlarına yüksek lisans derecesi ile kabul edilebilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/11)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)’in 2 nci maddesinde yer
alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 57



MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/1)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) çerçevesinde 7009.91
gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak
miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını kapsar.
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Başvuru usul ve esasları

MADDE 2 – (1) 3 üncü maddede belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvuru-

larının değerlendirmeye alınabilmesi için, ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun

usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz

bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-

meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde

tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye

kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı

MADDE 3 – (1) Kota miktarı, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

Kotanın dağıtılması

MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle ya-

pılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.

İthal lisansı ve ithal lisansının kullanımına ilişkin hükümler

MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönemde 3 üncü maddede belirtilen süreler için

geçerlidir.

(2) İthal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal

lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu eşya, ancak ithal lisansının

geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(3) İthal lisansları devredilemez.

(4) İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren on işgünü içerisinde Bakanlığa

iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için

daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı

kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını

engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar, ilgili ithalatçının bir sonraki izninden

mahsup edilir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 3/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/2)

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/5) çerçevesinde 3920.20.21.00.19
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uy-
gulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını
kapsar.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) 3 üncü maddede belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvuru-

larının değerlendirmeye alınabilmesi için, ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun
usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ek-2’de belirtilen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz
bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye
kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Kota miktarı
MADDE 3 – (1) Kota miktarı, aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

Kotanın dağıtılması
MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle ya-

pılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kg’ı aşamaz.
İthal lisansı ve ithal lisansının kullanımına ilişkin hükümler
MADDE 5 – (1) İthal lisansı, her bir dönemde, 3 üncü maddede belirtilen süreler için

geçerlidir.
(2) İthal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal

lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. Kota konusu eşya, ancak ithal lisansının
geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

(3) İthal lisansları devredilemez.
(4) İthal lisansının geçerlilik süresi bitiminden itibaren on işgünü içerisinde Bakanlığa

iadesi zorunludur. İthalatçıların yeni ithal lisansı taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için
daha önce düzenlenen ithal lisansının iade edilmiş olması gerekmektedir.

(5) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, ithal lisansında kayıtlı
kıymet veya miktarı, toplam % 5'ten (% 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını
engellemez. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar, ilgili ithalatçının bir sonraki izninden
mahsup edilir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Temmuz 2013 

SALI 
Sayı : 28716 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BACA GAZI ARITMA TESİSİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN BUSTER FANIN KIRILMIŞ 

OLAN KANATLARININ TAMİRİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde 

çalışmakta olan Buster Fanın kırılmış olan kanatlarının tamiri ve teslimi işi; açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/86729 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

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

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

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Buster Fanın kırılmış olan kanatlarının tamiri ve 

teslimi işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi  : İşin toplam süresi 75 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 14.08.2013. 14:00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. 

İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra 

dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale 

Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 14.08.2013 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

 6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5757/1-1 
  



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2013 – Sayı : 28716 

 

KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünce, aşağıda yeri 

ve nitelikleri belirtilen taşınmazın mevcut imar durumuna (Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı) göre 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 27/05/2013 tarih ve 307/253 sayılı kararında 

belirtilen şartlarda 25 (yirmibeş) yıl süreyle Öğrenci Yurdu inşaatı, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile Yapım Karşılığı Uzun Süreli 

Kiralama işi ihalesine çıkarılmıştır. 

İli : Balıkesir 

İlçesi : Havran 

Mahallesi : Ebubekir 

Pafta No  : 34.26-U, 34.26-V 

Ada/Parsel No  : 271(11)/46 

Yüzölçümü  : 5.332,00 M2 

Muhammen İnşaat Bedeli : 3.737.600,00 TL 

(Üçmilyonyediyüzotuzyedibinaltıyüz Türk Lirası) 

Geçici Teminat  : 112.128,00 TL (Yüzonikibinyüzyirmisekiz Türk Lirası) 

(Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.) 

İhale Tarihi ve Saati  : 15/08/ 2013 Perşembe Saat 14.00 

A - Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 22.04.2013 tarih ve 

89243403.399/1454-1456-1468-1415-1424-1463_1044 sayılı yazısı ile Vakıflar Meclisi’nin 

27.05.2013 tarih ve 307/253 sayılı kararına istinaden yukarıda özellikleri ve ihaleye esas bilgileri 

verilen mülkiyeti Hacı İsmail Tamiye Vakfına ait zeytinlik vasıflı taşınmaza ait asgari istenenler; 

1 - İşin süresinin 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesi çerçevesinde sözleşmenin 

imzalanma tarihinden itibaren 2 (iki) yıl inşaat süresi de dahil 25 (Yirmibeş) yıllığına Eğitim ve 

Öğrenci Yurdu olarak kullanılması, 

2 - Söz konusu tesisin inşaatında, ekspertiz raporunda belirtilen inşaat alanı sağlanamadığı 

takdirde, ihalede oluşan kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanında artış olduğu 

takdirde, ihalede oluşan kira bedellerine oransal olarak yansıtılması, 

3 - Tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanmak üzere; mevcut imar planına göre 

ifraz işlemlerinin yapılması, yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, altyapının sağlanması, 

Genel Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, ilgili belediyeye gerektiği halde 

otopark bedelinin ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanın sağlanması, tesisin 

inşaat yapım süresinin sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yılı geçmemesi, 

4 - Kira bedellerinin ise, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren; 

a) İlk iki yıl aylık sabit 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) kira bedeli, 

b) 3. yıl aylık 1.500,00 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) kira bedeli, 

c) 3. yıldan sözleşmenin sonuna kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline 

TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalama değişim oranı tutarında 

artış yapılmak suretiyle belirlenen tutarda aylık kira alınması, 

5 - Sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve 

bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 (bir) ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi, 
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6 - İlgili mevzuatlara aykırı herhangi bir nedenle mahkeme kararına istinaden 25 yıllık 

süre dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine, yapılacak 

olan masrafların, sözleşme süresinin sonunda her halükarda vakfa terk ve teberru edileceğine dair 

noterden taahhütname alınması, 

7 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

8 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp 

yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun 

göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması 

veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme 

Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat 

alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından 

sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf 

Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından 

karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise 

yükleniciye ait olması, 

Şartlarıyla, söz konusu taşınmazın “Yapım Karşılığı Kiralama Modeli” çerçevesinde 

kiralanması işi bu ihalenin konusunu oluşturmaktadır. 

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi Yıldırım 

Caddesi Naciye Hanım Sokak No:7/BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında görülebilir ve satın alınabilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 

TL olup Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi 

nezdindeki TR730001500158007266231283 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı 

belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve 

saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza 

karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1) İç zarf, teklif mektubunu içerecektir. (Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine 

uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu) 

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösterir imzalı bildirim.) 

3) Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.), 

4) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim, 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin 

yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır.) 

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin 
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yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

7) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

8) Ortak girişim olması halinde bu iş için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

9) Teknik Personel Taahhütnamesi, 

10) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş ekli 

örneğe uygun referans mektubu (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelin en az 

%10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi), 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

11) İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

12) İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi, 

13) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi, 

14) 4734 sayılı kanun kapsamına uygun, İstekliye ait benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla, İdarece tasdikli 

suretinin verilmesi veya İsteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya 

isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş 

bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt 

yüklenici taahhütnamesini vermesi. 

15) Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve şartnamenin 14. maddesinde 

yazılı 112.128,00 TL (Yüzonikibinyüzyirmisekiz Türk Lirası) tutarında geçici teminata ait banka 

teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 

T.C. Vakıflar Bankası Balıkesir Merkez Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 

IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu. (Teminat mektupları 2886 sayılı 

Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat 

mektupları geçersiz sayılacaktır.) 

16) Şartname bedelini ödediğine dair makbuz veya banka dekontu. (İhaleye katılacak 

olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır.) 

17) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni. 

E - İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her 

istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş 

şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

F - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G - Tüm ilan bedelleri dahil tüm giderler sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

H - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6346/1-1 
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1 ADET (KOMPLE SİSTEM) CTD- ÇOKLU SU ÖRNEKLEYİCİSİ (ROSETTE) SİSTEMİ 

(CTD- ÇOKLU SU ÖRNEKLEYİCİSİ, PROGRAMLANABİLİR SONAR ALTİMETRE, 

OŞİNAGRAFİK VİNÇ) SATIN ALINACAKTIR 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığından: 

Üniversitemiz 2009K121090 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında 

yapımı tamamlanan Bilimsel Araştırma Gemisinde kullanılmak üzere, 1 adet (komple sistem) 

CTD- Çoklu Su Örnekleyicisi (Rosette) sistemi (CTD- Çoklu Su Örnekleyicisi, Programlanabilir 

Sonar Altimetre, Oşinagrafik Vinç) alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (e) bendi uyarınca (CIP/CIF) teslim 

şekline göre yabancı ülkelerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/88921 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/SİNOP 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 (368) 271 57 57 (1554-1555)  

Faks: 0 (368) 271 57 18 

c) Elektronik posta adresi : pyosatinalma57@sinop.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet (komple sistem) CTD- Çoklu Su Örnekleyicisi 

(Rosette) sistemi (CTD- Çoklu Su Örnekleyicisi, 

Programlanabilir Sonar Altimetre, Oşinagrafik Vinç) 

b) Teslim yeri : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Bilimsel 

Araştırma Gemisi) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 (yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi 

Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/ 

SİNOP 

b) Tarihi ve saati : 13/08/2013 Salı günü, saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler, 

İstekli, alım konusu malları teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır: 

1) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

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

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

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

1) Teklif etmiş oldukları ürünlerin bakım ve onarımları ile ilgili teknik servis hizmetlerini 

sağlayacak teknik kadro ve teşkilatları hakkında ayrıntılı bilgileri tekliflerine ekleyeceklerdir. 

(İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik edeceklerdir.) 

2) Teklif ettikleri ürünlerin en az 2 (iki) yıllık yerinde bakım ve onarım yapılacağına dair 

garantilerine ait taahhütname vereceklerdir. Garanti süresinden sonra yıllık bakım ve onarım 

sözleşme bedelleri ve sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve malzemeleri kalem 

kalem katalog numaraları ile birlikte fiyatlandırılmış olarak gösterecekler ve bu fiyatlar ürünlerin 

garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak ve bu fiyatlar 

ürünlerin fiyatlarına dahil edilmeyerek ayrı liste halinde gösterilecektir. Teklif edilen ürünlerin 

garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren en az 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığında yedek 

parça ve malzemelerin temini ve teknik servis hizmetlerinin yerine getirileceği garantisine ait 

taahhütnamelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. İstekliler bu belgelerin her sayfasını imza ve 

kaşeleri ile tasdik edeceklerdir. 
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4.2.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.4. Teklif edilen malların marka ve modeli ile menşeini belirten yazılı beyan 

verilecektir. Varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

4.2.5. İstekliler; teklif ettikleri malların özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler: 

4.2.6.1. Teknik Şartnamede belirtilen kalite belgeleri verilecektir. 

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

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı : 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Servisi Korucuk Köyü 

Kıranlar Mevkii/SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00- 

Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Zıraat Bankası 

Sinop Şubesi neznindeki TR 9600 0100 0226 4868 2994 5012 IBAN nolu hesaba yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.” 

7.2 - İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge) 

8 - Teklifler ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 6349/1-1 
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85 ADET ROUTER, 430 ADET 24 PORT SWITCH, 200 ADET  

48 PORT SWITCH SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 85 adet router, 430 adet 24 port switch, 200 adet 48 port switch 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofıs'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 05/08/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6340/1-1 
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTELERİ, OMURGA ANAHTARLARI VE SANALLAŞTIRMA 

YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, İzmir Konak Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı veri 

depolama üniteleri ve sanallaştırma yazılımı, teknik şartnamesine; omurga anahtarları, teknik 

şartnamesine ve kuruluşça istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, istenilen marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler,02/08/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen veri depolama üniteleri ve 

sanallaştırma yazılımının, teknik şartnamesine; omurga anahtarlarının, markasına ve teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6341/1-1 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI CANON MARKA 

81 ADET DİJİTAL SLR FOTOĞRAF MAKİNESİ VE LENSLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 81 adet Dijital Slr Fotoğraf Makinesi 

ve Lenslerinin teknik şartnamesine ve Canon markası olması kaydıyla marka/modeline uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, istenilen marka, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/07/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen veri depolama üniteleri ve 

sanallaştırma yazılımının, teknik şartnamesine; omurga anahtarlarının, markasına ve teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6342/1-1 
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ELEMAN TEMİNİ VE ATIK SU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ BAKIM VE 

ONARIM HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzurum Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Bölge Kantarlarına Elaman Temini ve Atık su arıtım tesisi işletilmesi Bakım 

ve Onarım Hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/99081 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Yeni Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ 

ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza Bağlı Arpalı Kantarı 8 Kişi, 

Konursu Kantar 8 Kişi, 

Balıklı Kantarı 12 Kişi, 

Zige Kantarı 12 Kişi, 

Altınbaşak Kantarı 12 Kişi, 

Avlar Kantarı 10 Kişi, 

Altunkent Kantarı 10 Kişi, 

Gözeler Kantarı 10 Kişi 

Mercan kantarı 12 Kişi 

Toplam Asgari ücret karşılığı 2 Ay 3 Gün 94 İşçi. 

- Atık su arıtım tesisi 2 Ay 10 Gün, 

1 Çevre Mühendisi Asgari ücretin % 50 fazlası 

11 Asgari ücret karşılığı Düz İşçi 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) İşin süresi : - Bölge Kantarları 2 Ay 3 Gün 

 : - Atık su arıtım tesisi 2 Ay 10 Gün, 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.08.2013 Saat: 14.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı 

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

zorunludur. 

6 - Teklifler, 01.08.2013 tarih Saat 14.30’e kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

11 - İş bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 6338/1-1 
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SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ,  
BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2013/2014 Yılı Kampanya dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/98876 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No: 114 AZİZİYE/ 

ERZURUM 
b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin 

İşletilmesi, bakım ve Onarımı ± %20 toleranslı 
381.500 ton Pancar boşaltılması. 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri 
 

Bölge 
Adı 

Kantar Adı Makine Tipi Tolerans 
2013 Yılında Boşaltılacak 

Tahmini Pancar Ton 

Fabrika  Fabrika Elektrik tahrikli ± % 20 Tolerans 225.000 

Çayırlı  Balıklı Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans   16.500 

Çayırlı  Çayırlı Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans   30.000 

 Zige Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans   18.000 

Hasankale  Altınbaşak Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans   15.900 

 Yağan Elektrik tahrikli ± % 20 Tolerans   19.600 

Mercan Mercan Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans   39.500 

 Altunkent Dizel tahrikli ± % 20 Tolerans   17.000 

 
c) İşin süresi : Taşra kantarları 55 (Ellibeş) Takvim gün, Fabrika 

Merkez Bölge 70 (Yetmiş) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 
b) Tarihi ve saati : 01.08.2013 Saat: 10:00 
4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Yeni Mah.E80 Karayolu Sok No: 114 

AZİZİYE/ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00 ¨ karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 01/08/2013 tarihi, saat 10:00’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - İdarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 
serbestir. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 6339/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

DÜZELTME İLANI 

Resmi Gazete’nin 22.02.2013 tarihli ve 28567, 27.02.2013 tarihli 28572 sayılı 

nüshalarında yayınlanan ilanlar sehven yapılan hata nedeni ile geçersiz olup aşağıda yer alan ilan 

geçerlidir. 

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünün 2012/24046 İKN’lı işinin 16.03.2012 tarihindeki 

ihalesine katılan IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile EFEOĞLU Grup 

Petrol Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ile ilgili olarak 

İMT şirketinde şirket müdürü olarak, EFEOĞLU şirketinde vekaleten iş ortaklığının teklif 

mektubunu imza eden 27857268308 kimlik no.lu Gökay YILDIRIM hakkında Bölge 

Müdürlüğünce Kamu İhale Kurumunun EKAP sitesinde “Hakkında Kamu Davası Açıldığı İçin 

İhalelere Katılamaz” kararı bulunduğu tespit edildiğinden ilgililer hakkında Resmi Gazetenin 

25.07.2012 tarihli ve 28364 sayılı nüshasında yasaklama kararı yayınlanmıştır. 

Daha sonra, Resmi Gazete’nin 22.02.2013 tarihli ve 28567 sayı ile 27.02.2013 tarihli ve 

28572 sayılı nüshalarında yayınlanan ilanlarla 2012/24046 ve 2012/30426 İKN’lı işlerde firmalar 

yönünden ve adı geçen kişi hakkında yasaklama kararlarının kaldırıldığı ilan edilmişti. 

İdaremizce yapılan inceleme sonucunda, 2012/24046 İKN’lı işin ihale tarihinin 

16.03.2012, Gökay YILDIRIM’ın hakkındaki kamu davasından beraatinin 27.03.2012 olduğunun 

fark edilmesi üzerine, 25.07.2012 tarihinden itibaren yasaklı olan ve yasaklılıkları firma 

yönünden 22.02.2013, Gökay YILDIRIM yönünden 27.02.2013 tarihinde kaldırılan bu 

ilgililerden, IMT Grup İnş. Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile EFEOĞLU Grup Petrol 

Mühendislik İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının 153 gün, Gökay 

YILDIRIM’ın ise 148 gün daha, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2.ve 3. maddeleri ile istisna 

edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararının 

devamına karar verilmiştir. 

2012/30426 İKN’lu işle ilgili olarak verilen yasaklama kararının iş ortaklığını oluşturan 

firmalar ve 27857268308 kimlik no.lu Gökay YILDIRIM yönünden kaldırılması işleminde bir 

sorun bulunmamaktadır. 

Duyurulur. 6337/1-1 

—— • —— 
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 

Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak (emekli) Müdür Yardımcısı Adem ALTIN’ın, Genel 

Müdürlük Makamının 26/06/2013 tarihli onayı ile 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri 

uyarınca memurluk sıfatına son verilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 6370/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile ilgili ilanda sehven yazılan “Merkez ilçesi” ve “Ethem ÖĞRENDİK” ifadelerinin çıkarılması 

ve bu ifadelerin yerine  “Çerkezköy ilçesi, Veliköy beldesi” ve “Ethem ÖĞREDİK” ifadelerinin 

eklenmesi,  08.06.2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmi Gazetede yer alan Vatan Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Merkez ilçesi” ifadesinin çıkarılması ve bu ifadenin 

yerine “Çerkezköy ilçesi, Kapaklı beldesi” ifadesinin eklenmesi 15.07.2013 tarihli ve 5947 sayılı 

Makam Oluru ile uygun görülmüştür 6344/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4958 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar
2013/5072 Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler

Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2013/5099 Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili

Tesislerin Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını
Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2013/5115 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi
Kurulması Hakkında Karar

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

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik,

Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,
Gümrük ve Ticaret, Maliye, Millî Eğitim ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına
Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-DENİZ)
— İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliğinde

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

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1)
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2013/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/159 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




