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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)’tan:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlı-

ğında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrolu istihdam edilen personelden

görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardım-

cıları kadrolarına yapılacak atamalar hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Ge-

nel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

7 Ağustos 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28731



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Başbakan Yardımcısını,

ç) Bakanlık: Başbakan Yardımcılığını,

d) Birim: 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundaki hizmet birimlerini,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellikle-

rine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutu-

lacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

h) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil ol-

mak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Kurum: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

j) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

k) Personel: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığında asli ve sürekli hizmetlerde is-

tihdam edilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın

yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

ilişkin hizmet grupları ve kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
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(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

1) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu:

1) Uzman.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu:

1) Hukuk Müşaviri.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu:

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, İstatistikçi, Mütercim, Programcı, Teknisyen, Kütüphaneci, Sosyolog,

Psikolog, Antropolog, Avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet süresine sahip olmak,

b) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yapılan görevde yükselme sınavında

başarılı olmak,

c) Başvuru tarihinin son günü itibariyle en az iki yılını Kurumda geçirmiş bulunmak,

şarttır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla veri hazırlama ve kontrol işletmeni

unvanında veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az beş yıl çalışmış olmak,

b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kurumda olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az sekiz yıl

hizmet süresine sahip olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yılı Kurumda olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl

hizmet süresine sahip olmak,
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ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) En az iki yılını Kurumda çalışmış olmak kaydıyla, programcı olarak üç yıl veya top-

lam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunduğunu belgelemek,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak şarttır.

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Atanacağı kadronun unvanını öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

b) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık belgesine sahip olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların

filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak, Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için, en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar

programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli

Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına ya da bilgi teknolojileri, bilişim teknolo-

jileri veya benzeri isimde programcı unvanının verildiği bir sertifikaya sahip olmak ve en az

iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 9 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar için düzenlenecek olan görevde

yükselme eğitimi; 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde

yer alan ortak ders konularından en az otuz saat, (g) bendine göre belirlenecek konulardan en

az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenir. Ancak, ilgili mev-

zuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız

izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime ka-

tılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izinlerin dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde,

eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
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Duyuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak

için ilan edilecek kadroların unvan ve sayısı Kurum tarafından tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların un-

vanı, sayısı, aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri sınav tarihinden

en az kırk beş gün önce, Müsteşar onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

Daire Başkanlığınca personele duyurulur.

(3) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile diğer hu-

suslar ise Müsteşar onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlı-

ğınca görevde yükselme eğitiminin başlama tarihinden en az on beş gün önce eğitime katıla-

caklara duyurulur.

Başvuru

MADDE 11 – (1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itiba-

rıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birine ilişkin

görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına katılmak amacıyla görev

yaptığı birime başvurur. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru süresi en

az beş iş günüdür. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır.

İlanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi

zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan

değişikliği sınavına katılmaları mümkündür.

(3) Başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz.

Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini

sona erdirmeleri kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(4) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulun-

mayanların görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

Kurum personelinden diğer kurum ve kuruluşlarda geçici görevde bulunanlar, geçici görevli

bulundukları Kurumun izniyle eğitime ve sınava katılabilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 – (1) Birimler, yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç

beş iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Baş-

vuruda bulunanların başvuru süresinin son günü itibariyle gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca tespit edilir.

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen boş kadro sayısının üç

katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sa-

yısının üç katını aşmaması halinde, başvuruda bulunan adaylardan duyuruda belirtilen şartları

taşıyanlar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine baş-

vuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aş-

ması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esas-
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larına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği

şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sa-

yısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, Müsteşar onayını müteakip İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kurumun hizmet binasında ve

intranet aracılığıyla ilan edilir. Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak

bildirilir.

(4) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle Personel Değerlendirme Formu sonucuna

göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilgililere

tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Baş-

kanlığına yapılır. İtirazlar, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından

değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı

olarak bildirilir.

(5) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka

adaylar eğitime alınmaz.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile

ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendine göre belirlenecek konulara ilişkin

eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlan-

masında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak

belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselmeye

tabi kadrolara atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Ölçme, Seç-

me ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu

Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yap-

tırılır. Sınavın yapılması için görevde yükselme eğitimi programının tamamlanmasından iti-

baren bir ay içinde Kurum tarafından ilgili kuruma başvurulur. Sınavın yapılmasına ilişkin iş-

lemler ilgili kurumla birlikte hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 13 üncü maddenin birinci fıkrasın-

daki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

(4) Görevde yükselme sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız olan veya başarılı

olup da sınav tarihinden itibaren iki yılı geçmemek üzere aynı unvana ilişkin müteakip sınava

kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul

ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz

etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

eğitime tabi tutulmaksızın Kurum tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkan-

lığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Mü-

dürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınav sonucundaki

başarısına göre gerçekleştirilir. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler ilgili kurumla birlikte ha-

zırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama

yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya

öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aran-

maz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav Kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu; Müsteşar tarafından belirlenen dört asıl üye ile İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanından oluşur. Kurul başkanı, İnsan Kaynakları

ve Destek Hizmetleri Daire Başkanıdır. Ayrıca, aynı usulle beş yedek üye tespit edilir. Sınav

Kurulu gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitimin başlayacağı tarihten en az iki ay önce

oluşturulur.
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(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin katı-

lamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser

oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını

gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-

navına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının

tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların ye-

rine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettik-

leri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulu;

a) Görevde yükselme eğitiminin süresini belirlemek,

b) Sınavların takvimini tespit etmek,

c) Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva

eden notları hazırlamak veya hazırlatmak,

ç) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan

değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce notların ilgili

personele verilmesini sağlamak,

d) Sınavların düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

e) Sınavların sonuçlarını ilân etmek,

f) İtirazları inceleyip karara bağlamak,

g) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek,

ile görevli ve yetkilidir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü

içinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(2) Sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üze-

rine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni

sınav yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildi-

rilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan

Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına itiraz edebilir.

(2) İtirazlar Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülen itiraz dilekçeleri sı-

navı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları ilgililere onbeş gün içinde yazılı olarak bildirilir.
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Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 20 – (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs

edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sı-

navları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum bi-

rimlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında

yasal işlem yapılır.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını

taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları

yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Değerlendirme ve atama

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların

duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en

az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuru-

luşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde

yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle,

toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama so-

nunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara mevzuatta ön-

görülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sı-

navı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak

müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ata-

ması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst grup-

lara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi

içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme

eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler

ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin talep etmesi ve bu

Yönetmelikte aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika, ehliyet ve

benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına

tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen

unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim

şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak

atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Açıktan atamalar

MADDE 23 – (1) Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışıp

da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, memur

olma şartlarını kaybetmemiş bulunmaları ve atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen

Kurumda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kay-

dıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre daha önce ihraz ettikleri unvanlara veya bu unvanın bu-

lunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre açıktan

atanabilirler.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte

sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı

alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte

öngörülen Kurumda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları ta-

şımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.
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Engellilerin eğitim ve sınavları

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanı-

lacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin eğitimleri ve sınavlarının engel durum-

larına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hüküm-

lerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarını, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 28 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosya-

larında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı

unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire

Başkanlığı tarafından saklanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Sınav Kurulu, görevde yükselme eğitimi

ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek

Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-

kümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin

uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

İlk görevde yükselme eğitimi ve sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Açılacak ilk görevde yükselme eğitimi ve sınavı için 6 ncı

maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan Müsteşarlıkta geçen hizmet süresi, yeterli

müracaat olmaması halinde altı ay olarak uygulanır. Başvuru tarihinin son günü itibariyle Müs-

teşarlık kadrolarına atanmış olmak kaydıyla, altı aylık sürenin hesabında kadrolu veya 5952

sayılı Kanunun 12 nci maddesi çerçevesinde geçici görevle bulunulan süreler dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel

Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının  (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Firma beyanı: İthal edilecek gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretici

veya ihracatçı tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğine dair beyanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sertifikada ürünün adı, üreticisi veya ihracatçısı, onaylayan kişinin adı ve imzası

yer alır.”

“(6) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde sertifika veya ürünün gıda ile temasa

uygun üretildiğini gösteren firma beyanı aranır. Firma beyanında ürünün parti numarası ve

miktarı belirtilir.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Abdullah Gül Üniversitesine bağlı lisans ve

lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil seviyelerini Üniversitedeki ders-

leri takip edebilecek düzeye getirmek amacıyla yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen eğitim-

öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Abdullah Gül Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfında yürütülen

eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14, 44 ve

49 uncu maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dönem: Yedi-sekiz hafta arasında değişen öğretim süresini,

b) Hazırlık sınıfı: Yabancı dil hazırlık sınıfını,

c) İMS: YDYO İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavını,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,

e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

f) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

ı) YDYO: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

i) Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi YDYO Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Programa yerleştirme ve muafiyet

MADDE 4 – (1) Üniversitede eğitim ve öğretim dili İngilizcedir. Üniversiteye kabul

edilen lisans veya lisansüstü öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeterliği, İMS ya da Senato

tarafından kabul edilen diğer dil sınavlarından biri ile belirlenir. İngilizce dil bilgileri yeterli

sayılanlar, yerleştirildikleri lisans veya lisansüstü programa doğrudan kayıt yaptırabilirler.

(2) Aşağıdaki öğrenciler İMS'den muaftır:

a) Son iki yıl içinde, Senato tarafından kabul edilen dil sınavlarından biri ile İngilizce

yeterliğini kanıtlayanlar.

b) Lisans programına müracaat eden adaylar için: Üniversitedeki bir lisans programın-

dan mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvurmuş olanlar ile en az son üç

yılında, İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitim dili İngilizce olan orta-

öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuni-

yetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olanlar.
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c) Lisansüstü programa müracaat eden adaylar için: Üniversitedeki bir lisans ve/veya

yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, iki akademik yıl içinde bir lisansüstü prog-

rama başvuranlar ile en az son dört yılında İngilizce dilinin anadil olarak konuşulduğu bir ül-

kede, eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, yüksek öğretimini

bu kurumlarda tamamlayanlar ve mezuniyetinin üzerinden en çok iki yıl geçmiş olanlar.

(3) Hazırlık sınıfında kredili sistem uygulanır. Hazırlık sınıfında alınan krediler öğren-

cinin lisans ve/veya lisansüstü eğitiminde alacağı toplam krediye dahil edilmez.

(4) Öğrencilerin, hazırlık sınıfı öğretim programından muaf olacakları dersler İMS'den

aldıkları sonuca göre belirlenir.

(5) Öğrencilerin, hazırlık sınıfı öğretim programından alacakları dersler Yönetim Ku-

rulu tarafından ilan edilen şartlar ve öğrencinin ilgi alanlarına göre  belirlenir.

(6) Hazırlık sınıfı öğretim programında başarısız olan öğrenciler, İngilizce yeterlik ko-

şullarını sağlamak amacıyla öğretim yılının başında yapılan İMS'ye girebilirler.

(7) Hazırlık programına devam ederken, bu Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci

fıkrasında belirtilen sınavlardan biri ile yeterliğini kanıtlayan öğrenciler, başvurmaları halinde

hazırlık sınıfından muaf sayılabilirler.

Öğretim süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfında normal öğretim süresi en az yedişer haftalık dört

dönemden  oluşan bir akademik yıldır. Normal öğretim süresi sonunda başarılı olunamayan

dersler için öğrenciye bir yıl daha devam etme hakkı verilebilir. Bu sürenin sonunda da başarısız

olan öğrenciler beklemeli statüye alınırlar. Beklemeli statüde olan öğrenciler, sınavlara girme

dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin talebi halinde, ÖSYM tarafından

Türkçe eğitim veren eşdeğer bir yükseköğretim programına, eşdeğer programın bulunmaması

halinde, yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itiba-

rıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için

aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(2) Öğrenciler, derslerin en az %80'ine devam etmekle yükümlüdür.  Devamsızlığı top-

lam ders saatinin %20'sini aşan öğrencilerin mazeretlerini yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, derslere devam etme hakkını ka-

zanır.

Dersler, değerlendirme, başarı ve itiraz

MADDE 6 – (1) Öğrencinin hazırlık sınıfını tamamlaması için Yönetim Kurulunun

belirlediği zorunlu ve seçmeli derslerden en az kırk altı kredi alması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfında verilecek dersler, kredileri ve açılacağı dönem öğretim yılı başında

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Derslerin süresi bir dönemle sınırlıdır.
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(4) Zorunlu derslerde ve bazı seçmeli derslerde ön şart uygulanır.

(5) Bir dersten başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(6) Derslerin başarı puanı, %50’si dönem sonu sınavından aldığı not, %40’ı kısa sınavlar

ve ödevlerden aldığı notlar, %10'u ise öğretim elemanının kanaat notundan oluşur.

(7) Derslerin değerlendirilmesi, başarı şartları ve ön şartlarla ilgili detaylar, öğretim yılı

başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenip YDYO'nun resmi internet sitesinde duyurulur.

(8) Sınavların değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığı düşüncesinde olan öğrenciler,

notların ilanını takip eden üç gün içerisinde YDYO Müdürlüğüne başvurur. Başvurular, YDYO

Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

İzinli ayrılma

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfına kayıtlı olan öğrenciler dönem izni için başvurabilir.

İznin kabulü ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Devamsızlık ve mazeret

MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Herhangi bir nedenle

derse girmeyen öğrenci yoklamalarda devamsız gösterilir.

(2) Öğrenciler derslerin en az %80’ine devam etmekle yükümlü olduklarından, yedi

günden daha az raporlu olmaları durumunda, bu mazeretleri %20 devamsızlık süresi kapsa-

mında sayılır. Sınav yapılacak tarihlerde dört günden daha kısa süre raporlu olan öğrencilere

sadece telafi sınavına girme hakkı verilir. Yedi gün ve üzeri raporlu olan öğrenciler, raporlarını

bir dilekçe ekinde Yönetim Kuruluna sunmak zorundadırlar. Yönetim Kurulu tarafından rapo-

run uygun bulunması halinde, öğrencinin devamsızlık hakkı raporda belirtilen süre kadar uza-

tılabilir.

Yaz okulu eğitimi

MADDE 9 – (1) Yaz okulu eğitimi, hazırlık sınıfı öğrencilerinin isteğine bağlı olup

herhangi bir nedenle başarısız olduğu ya da hiç almadığı dersleri telafi etmek için katılabile-

cekleri bir programdır.

(2) Yaz  okulu ders yükü, normal dönem ders yükünün %75'inden fazla olamaz.

(3) Öğrencilerin yaz okuluna katılımı ile ilgili diğer kurallar Yönetim Kurulu tarafından

belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Abdullah Gül Üniversitesinden:

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen li-

sans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına

ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesinde lisans eğitim-öğretim

programlarına, öğrenci kabulüne, dönem ders kayıtlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına,

devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışması, diploma ve diğer öğretim çalış-

maları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrenci iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Azami ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği en fazla AKTS kredisini,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm

başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendi-

sine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu,

d) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

e) İMS: Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce muafiyet sı-

navını,

f) Kurul: Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

g) Normal ders yükü: Öğrencinin bir yarıyılda alması gereken otuz AKTS kredisini,

ğ) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri

ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

h) ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,
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k) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

l) Yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul

yönetim kurulunu,

m) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokulları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim - Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisans programlarında öğretim dili İngilizcedir. Ancak

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

(2) Lisans öğrencilerinin programlara kayıtları İngilizce yeterlikleri belgelendikten son-

ra yapılır. 

(3) Lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası yatay geçiş ya-

pan öğrencilerin İngilizce yeterliklerinin belirlenmesi ve hazırlık sınıfında öğretim, ilgili mev-

zuat hükümlerine göre yapılır. 

(4) Öğrenimine, izin veya kayıt yenilememe nedeni ile üst üste dört yarıyıl ya da daha

uzun süre ara veren lisans öğrencilerinin yeniden kayıt yaptırabilmeleri için İMS veya Senato

tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce yeterliklerini belgelemeleri gerekir. Ancak

son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl eğitim dili tümüyle İngilizce olan yurt içi veya yurt dışı

yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüğünü ve başarılı olduğunu belgeleyenlerde bu koşul

aranmaz.

Giriş ve kayıt şartları

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şart-

lar aranır:

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fa-

külte veya yüksekokullarına merkezi yerleştirme sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak ya da

özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puan ve

şartlara sahip bulunmak.

c) Kayıt için Senato tarafından belirlenen belgeleri getirmek.

(2) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat

başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Normal eğitim öğretim süresi, lisans programları için sekiz yarıyıldır. 

(2) Azami eğitim öğretim süresi, lisans programları için on dört yarıyıldır.  

(3) Öğrencinin, İngilizce hazırlık programında geçirdiği süre ile yönetim kurulunca

izinli sayıldığı yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahil değildir. 
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(4) Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eği-

tim öğretim süresine dahildir.  

(5) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri normal ve

azami eğitim öğretim süresinden sayılır.

(6) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumla-

rında geçirilen yarıyıllar normal ve  azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(7) Azami eğitim öğretim süresinde mezun olamayanlar; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı tutarını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam

etmek için kayıt yaptırabilirler. Katkı tutarını yatırmak şartıyla, ders ve sınavlara katılma ile

tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın eğitimlerine de-

vam ederler.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 8 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları hariç, her

biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

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

Senato kararları çerçevesinde yapılır. 

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

leri akademik takvim ile düzenlenir.  

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

ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir ve ilan edilir. 

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından

belirlenerek yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve

kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde gösterilen süre içinde ders

kaydını yaptırmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır. Ancak normal öğrenim süresini ta-

mamlamış öğrenciler ile uluslararası öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini ödemekle

yükümlüdür.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatır-

mayan ve kaydını yeniletmeyen öğrenci, o yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, ders-

lere devam edemez ve sınavlara giremez.

(3) Süresi içinde kaydını yeniletmeyenlerden haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin

kaydının yenilenmesi için akademik takvimde belirtilen mazeret kayıt süreleri içerisinde ma-

zeretini belirten dilekçe ile başvurması kaydıyla, yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme

işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(4) Kayıt yenileme süresini takip eden bir haftalık süre içerisinde öğrenci, danışman

onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.
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Öğretim programları, uygulama ve stajlar

MADDE 10 – (1) Eğitim öğretim müfredat programları, ilgili bölüm başkanlığının öne-

risi üzerine kurullarca karara bağlanarak en geç haziran ayı içinde Rektörlüğe sunulur ve Se-

natonun onayı ile kesinleşir.

(2) Öğretim programı; teorik dersler, seminer, atölye, laboratuvar, arazi uygulaması,

staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

(3) Bir yarıyıldaki ders ve stajların AKTS kredilerinin toplamı 30 olmak zorundadır.

(4) Eğitim öğretim programlarındaki seçmeli derslerin AKTS kredileri, öğretim prog-

ramının toplam AKTS kredisinin %25’inden az olamaz.

(5) Bir lisans programından mezun olabilmek için stajlar dahil 240 AKTS kredilik ders-

ten başarılı olmak gerekir.

(6) Bitirme tezi olan programlarda bitirme çalışması, staj zorunluluğu olan program-

larda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar kurulların teklifi üzerine Senato ta-

rafından belirlenir.

Danışmanlık

MADDE 11 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanlıklarının önerisi ve yönetim ku-

rullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Da-

nışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu lisans ve çift

ana dal/yan dal programları çerçevesinde alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili

olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi

sırasında derslerini danışmanı ile iletişime geçerek seçer ve danışmanına onaylatır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Ders Alma

MADDE 12 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği azami ders yükü 40 AKTS kredidir.

b) Öğrenci, yarıyıl başında öncelikle devamsız veya uygulamadan başarısız olduğu

dersler ile alt sınıflardan hiç almadığı dersleri almak kaydıyla, bulunduğu yarıyıl derslerinden

de alabilir.

c) Birinci sınıf öğrencileri hariç GANO’su 2.00’ın üstünde olan öğrenciler en fazla iki

üst yarıyıla kadar olmak kaydıyla ders alabilirler. Ancak, azami ders yükünü aşamazlar.

ç) Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, normal öğrenim süresinden daha kısa sürede me-

zun olabilir.

d) İki yarıyıl üst üste YANO’su 1.80’in altında olan öğrenciler, GANO’sunu 2.00 ve

üzerine çıkarmadan daha önce almadığı dersleri alamaz sadece kaldığı derslerden alabilirler.

e) Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu dersi not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu

durumda alınan son not geçerli olur.
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f) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptır-

mayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan devam ederler.

g) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir eşdeğer ders konulmayan herhangi bir ders-

ten başarısız olan öğrenci, mezun olabilmesi için gerekli asgari kredi yükünü tamamlamak şar-

tıyla, o dersten sorumlu tutulmaz.

ğ) Talepleri, yönetim kurulu tarafından uygun görülen öğrenciler, yurt içi veya yurt dı-

şındaki üniversiteler ile Üniversite bünyesindeki başka fakültelerden ders alabilirler.

(2) Aynı anda yan dal veya çift ana dal programına devam eden öğrencilerin haftalık

toplam ders yükü azami ders yükünü geçemez.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 13 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki tiptedir. Zorunlu dersler,

öğrencinin bulunduğu programda başarılı sayılabilmesi için almak zorunda olduğu derslerdir.

Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

(2) Seçmeli dersler, her bölümün eğitim-öğretim programında belirlenmiş ders grupları

içinden seçilir.

Derslere devam

MADDE 14 – (1) Öğrenciler ilgili fakülte veya yüksekokulların belirlediği ilkeler doğ-

rultusunda teorik derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik ders-

lerin %70’ine,  uygulamalı ve laboratuvar derslerinde ise  %80’ine devam etmekle zorunludur.

Aksi halde öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Öğrencilerin devam durumları, ilgili

öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınav-

lara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak uygulama sınavı yapılan dersler

bu düzenlemenin dışındadır. Tekrar alınan derslerin önceki yarıyıl içi ve yarıyıl sonu notları

dikkate alınmaz.

(3) Devamsız öğrencilerin durumu yarıyıl sonu sınavlarından önce ilgili öğretim ele-

manı tarafından ilan edilir. Bu durumdaki öğrencilere bu dersten “NA” notu verilir.

(4) Laboratuvar uygulaması olan derslerin laboratuvarından devamsızlığı nedeniyle ba-

şarısız olan öğrenci dersten de devamsız sayılır.

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet

sınavı, mazeret sınavı ve ek sınavlardır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapı-

labilir.

(2) Sınav programları, ilgili bölüm başkanlıklarınca hazırlanır ve sınavlardan en az on

beş gün önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır. Öğrenciler,

sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak

zorundadırlar.
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(3) İlgili dekanlık/müdürlük tarafından gerekli görülmesi durumunda cumartesi ve pazar

günleri de sınav yapılabilir.

(4) Öğretim elemanları, tüm sınav sonuçlarını akademik takvimde belirtilen tarihler

içerisinde otomasyon sistemine girerek ilan etmek ve sınav evrakını ilgili bölüm başkanlığına

teslim etmek zorundadır. Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar dekanlık veya müdürlüklerce en

az iki yıl saklanır. Üniversitede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Bir yarıyıl programında

yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-

nunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan

derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir yarıyıl programında yer alan

derslerden bir günde en fazla iki dersin yarıyıl sonu sınavı yapılabilir.

c) Bütünleme sınavı: İlgili yarıyıl sonunda almış oldukları derslerin yarıyıl sonu sına-

vına girme hakkı elde eden öğrencilerden yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlarla, başarılı

olup not yükseltmek isteyen ve sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına

girmeyen öğrencilere her ders için tanınan sınav hakkıdır. Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavı

yerine geçer.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen

öğrencilere tanınır. Bunun dışında başka hiçbir sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ara

sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli ma-

zeretleri yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, derslerin

son haftasında, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte

kullanırlar. Ara sınavlara haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar mazeretlerini, sınav tari-

hinden itibaren en geç bir hafta içinde bildirmek zorundadır.

d) Ek sınav: Mezun olabilmek için devam şartını yerine getirdiği halde en fazla üç dersi

kalan veya kaldığı dersi olmadığı halde GANO’su 2.00 olmayan öğrencilere CC ve altında al-

dığı en çok üç dersten ek sınav hakkı verilir. Bu sınavda alınan not doğrudan ortalama sayılır,

ara sınav şartı aranmaz.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç bir

hafta içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz

üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler yö-

netim kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye ve ÖİDB’ye bildirilir.

Başarı notunun tespiti

MADDE 17 – (1) Her dersin değerlendirme faaliyetleri arasında en az bir ara sınav ve

bir yarıyıl sonu sınavı olur. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar

ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.
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(2) Yarıyıl sonu ders harf notu, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl

içi çalışmaları ve derslere devam göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından belirlenir.

(3) Yarıyıl içi çalışmaların türleri, yarıyıl sonu sınavı notunun ders başarı notuna katkısı,

dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başlangıcında öğrencilere duyurulur.

(4) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav ağırlıklarıyla elde edilecek ham başarı puanı, her

bir ders için ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(5) Ham başarı puanının ders harf notuna dönüştürülmesinde ilgili öğretim elemanı yet-

kilidir. Uygulamalı derslerde ders harf notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları değerlendirilerek

takdir olunabilir. Bu dersler, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte/yüksekokul kurulunun

kararı ile belirlenir. Yarıyıl sonundaki ders harf notları ilgili öğretim elemanı tarafından aka-

demik takvimde belirtilen güne kadar otomasyon sistemine girilir. Notlar aşağıda gösterilmiştir:

a)

(6) Beşinci fıkradaki  notlara ek olarak;

a) NA notu, bir dersten devamsızlık nedeni ile başarısız olan öğrencilere verilir. Orta-

lama hesabında FF notu gibi işlem görür.

b) SF notu, ortak zorunlu derslerden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesa-

bına katılmaz.

c) US notu, ortak zorunlu derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama he-

sabına katılmaz.

ç) EX notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrenciler ile bir yük-

seköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim

programında okurken ya da mezun olup, ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan

öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve

yönetim kurulu kararı ile intibakı yapılan derslere verilir. Bu not  ortalama hesabına katılmaz.

d) WD notu,  bir dersten çekilen öğrencilere verilir ve ortalama hesabına katılmaz. Bu

notu aldığı dersi tekrar etmek zorundadır.

Ağırlıklı not ortalaması

MADDE 18 – (1) Bir dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısının

çarpımı o dersin ağırlıklı notu olarak belirlenir. Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kay-

dolmasından itibaren aldığı ortalamaya dahil edilen bütün derslerin ağırlıklı notlarının topla-

mının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile GANO elde edilir.
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(2) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı ortalamaya dahil edilen bütün derslerin ağırlıklı not-

larının toplamının aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile YANO elde edilir.

(3) GANO ve YANO hesaplanırken ondalık kısmın ilk üç basamağı dikkate alınır. Vir-

gülden sonraki ikinci hane, üçüncü hanenin beşten küçük olması durumunda aynen, beş veya

daha büyük olması durumunda bir fazlası alınarak tespit edilir.

Başarı denetimi

MADDE 19 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, SF, EX notlarından birini alan

öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD şartlı geçer notlar olup GANO’su 2.00’ın üzerinde

olan öğrenciler ilgili yarıyılda bu derslerden başarılı sayılır, GANO’su 2.00’ın altında ise ba-

şarısız sayılır. Ayrıca FD, FF, NA, US notları başarısız notlar olup, başarısız olunan derslerin

tekrar alınması zorunludur.

Onur, üstün onur öğrencileri

MADDE 20 – (1) Öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak

kaydıyla, bir yarıyıl sonunda YANO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50-4.00

arasındaki öğrenciler üstün onur öğrencisi sayılırlar. Onur/üstün onur öğrencisi sayılabilmek

için ilgili yarıyılda ortalamaya dahil en az üç ders almış olması ve CC’den düşük notunun ol-

maması gerekir.

(2) ÖİDB tarafından düzenlenen belgeler ilgili fakülte/yüksekokul onayından sonra

onur/üstün onur öğrencilerine verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 21 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, aşa-

ğıda belirtilen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversiteyle ilişiği kesilir:

a) 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.

b) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık ra-

poru ile belgelendirilmesi.

c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.

(2) İlişiği kesilen öğrencilere ÖİDB’ye başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir

belge verilir. Kayıt sırasında alınan belgelerden sadece lise diploması, arkasına işlem yapılarak

geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Mazeretler

MADDE 22 – (1) Haklı ve geçerli mazereti bulunan öğrenciler; mazeret durumunu bil-

diren dilekçe ve varsa mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretlerinin bitiş tarihinden iti-

baren en geç beş gün içinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.
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(2) Yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esas-

lara göre işlem yapılır:

a) Öğrencinin, geçerli mazereti sebebiyle katılamadığı ders saatlerindeki devamsızlığı;

bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sınırları aştığı takdirde, devamsız olduğu ders-

lerle ilgili hakları öğrencinin talebi üzerine dondurulur. Öğrenciler bu dersleri, açıldığı ilk ya-

rıyılda alırlar. Bu şekilde kaybedilen süre, normal eğitim-öğretim süresine eklenir.

b) Öğrencinin mazereti bu Yönetmelikte öngörülen devam süresine dâhil edilmez.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 23 – (1) Öğrenciye yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit

edilen haklı ve geçerli nedenler ile bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. Bir öğ-

renciye öğrenim hayatı boyunca en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci, ka-

yıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılda sınavlara gi-

remez.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi

öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen

sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde aynı şekilde işlem yapılır. Yarıyıl içinde

izin verilmesi halinde öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında

veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten geçerli olup, öğrencinin

izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar

iznin bitimini izleyen o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

(3) Yukarıda belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana

geldiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne başvur-

ması ve olayı belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Yönetim kurullarınca kabul edilebilecek ekonomik veya diğer nedenlerle izin ancak

yarıyıl başında verilebilir. Bu takdirde izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve bel-

gelenmesinin, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur.

(5) Üniversite adına kültürel ve sportif faaliyetlere, yurt içi ve yurt dışındaki müsaba-

kalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek gö-

revlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için

izinli ve mazeretli sayılırlar.

Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 24 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir

veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu kapsamda

yurt içi veya yurt dışı üniversitelere gönderilen öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder

ve bu süre normal ve azami öğretim süresinden sayılır. Başvuru koşulları, kabul şartları, başarı

notlarının Üniversitedeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı ve bu kapsamdaki diğer hususlar

Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları ile belirlenir.
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Özel öğrenci statüsü

MADDE 25 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla kendilerine dışarıdan derslere katılma izni verilen

öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm

başkanlığının görüşü alınarak yönetim kurulunca karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere öğrenci kimlik kartı, diploma ve unvan verilmez. Ancak, devam

ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçişler, çift ana dal ve yan dal programı

MADDE 26 – (1) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin

aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya aynı düzeydeki diploma programları ara-

sında yapılacak yatay geçiş ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası  Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

İlişkin Yönetmelik  hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına dikey geçiş işlemleri,

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-

öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-

melik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik uyarınca yatay veya dikey geçiş yapacak öğrenciler, bu Yönetme-

liğin 5 inci maddesinde belirtilen yabancı dil yeterliğine ilişkin koşulları da sağlamak zorun-

dadırlar. Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yü-

kümlüdürler.

Muafiyet ve intibak

MADDE 27 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerden İngilizce yeterliği

sağlayarak, birinci sınıfına kaydını yaptıran öğrencilerden, daha önceden herhangi bir yüksek-

öğretim kurumundan mezun olan veya mezun olmadığı halde başarılı olduğu dersleri belgele-

yenlerin öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde,

önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı

ile muaf kabul edilebilirler. Bu takdirde okuduğu sınıfın her yarıyılından %70 AKTS kredilik

dersten muaf olan öğrenci bir üst sınıfa intibak ettirilir. İntibak ettirilen süre normal ve azami

öğrenim süresinden düşülür.

(2) Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında okumuş olan

öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen zorunlu ortak

derslerden muaf olabilirler. Bu derslerden muafiyet için ders içeriği istenmez.

Mezuniyet

MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o

programdaki tüm dersleri başarmış olması ve GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
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(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o yarıyıl sonu sınavlarının bittiği tarihten sonraki ilk

iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle

mezun olamayan öğrenciler; mezuniyet sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamam-

lanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim prog-

ramında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamam-

layan öğrencilere o programın lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomanın şekli ve

üzerinde yer alacak bilgiler ÖİDB tarafından düzenlenir.

(2) Diplomanın kaybı halinde, öğrencinin isteği üzerine ikinci bir diploma düzenlenir.

Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha” olduğu belirtilir.

(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara

istemeleri halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvu-

rular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

(4) Diploma ve diploma eki, mezun durumdaki öğrencinin bizzat kendisine veya kanuni

vekiline teslim edilir.

Tebligat

MADDE 30 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili

mevzuat hükümlerine göre öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılabilir. Bunun

olmadığı durumlarda tebligat, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adrese

iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversiteye bildirdiği veya Üniversite tarafından sağlanan elektronik posta

adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(3) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu ÖİDB’ye

bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması

halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu ve

fakülte/yüksekokul kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2013 – Sayı : 28731

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26



Abdullah Gül Üniversitesinden:
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 19, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
c) EADB: Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığını,
ç) EK: Enstitü kurulunu,
d) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,
e) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,
f) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
g) Ortak danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci

danışmanı,
ğ) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
h) Rektörlük: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünü,
ı) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi  Senatosunu,
i) Tez: Yüksek lisans veya doktora tez çalışmasını,
j) TİK: Tez izleme komitesini,
k)  Üniversite (AGÜ): Abdullah Gül Üniversitesini,
l) ÜYK: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programlara başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Programlara başvuru
MADDE 5 – (1) Yüksek Lisans programlarına, bir lisans diplomasına sahip olan, Aka-

demik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya Graduate Record Examination
(GRE) genel veya Graduate Management Admission Test (GMAT) puanı, İngilizce bilgi düzeyi
ve EADB'ce uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular
alınır. Yüksek lisans programlarına kabul edilmek için başvurulan programın puan türünde 60
puandan aşağı olmamak şartıyla, Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip ol-
mak gerekir. ALES puanının %50'den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir.
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(2) Doktora programlarına lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya
GRE genel veya GMAT puanı, İngilizce bilgi düzeyi ve EADB'ce uygun görülen ve adaylara
duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek başvurular alınır. Doktora programlarına kabul edi-
lebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde 70
puandan aşağı olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenecek ALES taban puanına sahip ol-
mak gerekir. ALES puanının %50'den az olmamak şartıyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programlarına lisans diplomasıyla başvuran
adayların kabul edilmesi için genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvurularda ALES şartı aranmaz.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri Üniversite ta-
rafından yapılan İngilizce yeterlik sınavı veya eşdeğerliği Üniversite Senatosunca belirlenen
diğer İngilizce bilgi düzeyi belirleme sınavları sonuçlarına göre ölçülür. Başarı notunun alt
sınırı Senato tarafından belirlenir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında, İngilizce ön şartının hangi bölümlerde uygulana-
cağı ve başarı notunun alt sınırının ne olacağı Senato tarafından belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara kabul edilebilmek için gerekli sınav başarı notu her bir
EADB'nin önerisi ve EK kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bil-

giler Üniversite tarafından duyurulur. Başvurular, doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
veya internet üzerinden yapılabilir.

(2) EYK, başvuruları incelemek ve değerlendirmek üzere ilgili her bir enstitü anabilim
dalında, en az üç öğretim üyesinden oluşan komisyonlar kurar. Komisyonlar, adayların daha
önceki eğitimlerini, akademik başarılarını, başvuru ilanında belirtilen şartları ve İngilizce dil
becerilerini göz önüne alarak hangi adayların mülakata çağırılacağına karar verir ve mülakat
sonuçlarını değerlendirerek kabul önerilerini EADB’ye iletir.

(3) Yüksek lisans programını Üniversitede tamamlayan öğrenciler, doktora program-
larına, EADB’nin de görüşü alınarak, yeni bir başvuru sürecinden geçmeksizin, doğrudan kabul
edilebilirler. Üniversitede yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yıl ara ve-
rerek doktora programlarına devam edecek öğrencilerin dosyalarında yer alan ve giriş koşul-
larının sağlanmış olduğunu gösteren belgeler, tekrar istenmez.

(4) Bir anabilim dalındaki programı tamamlamadan kendi isteği ile ayrılmış öğrencile-
rin, yine bu anabilim dalındaki lisansüstü programlara kabulü durumunda, daha önce tamam-
lanmamış programda geçirilmiş sürelerin ne kadarının, yeni kabul edildikleri programda geçi-
rilmiş sayılacağına, kabul sırasında EADB önerisi ile EYK karar verir.

İngilizce hazırlık programı ve muafiyet
MADDE 7 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir

dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul
edilecek adaylardan, tüm diğer şartları yerine getirdiği halde, yalnızca İngilizce becerileri ile
ilgili koşulları sağlayamayanlar, başvurdukları lisansüstü programa koşullu olarak kabul edi-
lebilir ve İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için bir yıl süre verilir. Adaylar bir yıllık sürede,
dil becerilerini geliştirip ilgili dil koşullarını sağladıktan sonra, lisansüstü programlarına baş-
larlar.

(2) İngilizce dil koşulları sağlanmadan, bilimsel hazırlık ve sanatsal hazırlık programları
da dahil, lisansüstü programlar kapsamındaki dersler alınamaz, tez çalışması yapılamaz.
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(3) Öğrenci kendine tanınan süreden daha önce İngilizce dil şartını sağlaması durumun-
da, gelecek ilk akademik dönemde, kesin kayıt yaptırıp derslere başlayabilir.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce sınavından muaf tutulacaklar
şunlardır:

a) Herhangi bir lisansüstü programına, Üniversitenin bir lisans programından mezun
olduktan sonra en çok dört yarıyıl içinde başvurmuş olanlar.

b) Üniversitenin bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra, en çok dört
yarıyıl içinde bir doktora programına başvuranlar.

(5) Öğrenimine dört yarıyıl üst üste ara veren ve/veya kayıt yaptırdığı halde derslere
devam etmeyen öğrencilerin, yeniden kayıt yaptırabilmeleri için Üniversite tarafından yapılan
İngilizce yeterlik sınavı veya Senato tarafından kabul edilen eşdeğer bir sınav ile İngilizce ye-
terliklerini kanıtlamaları gerekir.

Lisansüstü öğrenci kabulü sınav jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Sınav jürileri, ilan edilen her program için, EADB’nin önereceği en

az yedi öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları EADB dışındaki

programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla, EADB’nin uygun görmesi
halinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders prog-
ramı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması gereken
zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine
geçmez.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
danışmanın önerisi ve EADB'nin onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programının normal öğretim süresi iki yarıyıldır. Bu süre, bu Yö-
netmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı normal ve azami sürelerine dahil
edilmez. Ancak, normal öğretim süresi dışındaki geçirilen süreler, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı normal ve azami sürelerine dahil edilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrenciler, lisansüstü programa başla-
yamazlar.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler
MADDE 10 – (1) Değişim öğrencileri, Üniversitenin uluslararası değişim programları

çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yurt
dışı yükseköğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, muafiyet,
kredi ve kabul işlemleri, özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak iste-
yenler,  EADB’nin görüşü ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğ-
rencilere diploma veya sertifika verilmez, ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve
Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

7 Ağustos 2013 – Sayı : 28731                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29



(3) Ders aldığı dönemi takip eden altı yarıyıl içerisinde, Üniversitenin bir lisansüstü
programına girmeyi başaran özel öğrencilerin başardıkları dersler, EADB'nin önerisi ve
EYK'nın onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, li-
sansüstü program mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı ve en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrencilerin, yatay geçiş
ile eşdeğer bir programa kabulüne ilişkin olarak, EYK’nın belirlediği esaslar uygulanır. Üni-
versite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri, bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlaması gerekir.

(2) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Geçişi uygun görülen öğren-
cinin EADB'nin önerisi ve EYK kararı ile programa intibakı yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde, ilgili mevzuat hükümleri

ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabu-

lünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,

güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı veya öğ-
renim ücretini ödemekle yükümlüdür. Katkı payı ve öğrenim ücretleri 2547 sayılı kanunun
46 ncı maddesince hesaplanarak Senato tarafından ilan edilir. Süresi içinde katkı payı veya öğ-
renim ücretini ödemeyen ve mazeretleri  EYK’ca kabul edilmeyen öğrenciler, o dönem için
kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre, katkı payı ve öğrenim ücreti
hesaplamalarında azami öğrenim süresinden sayılır.

Kayıt yenileme, derslerin durumu, kredi aktarma ve farklı üniversiteden ders alma
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitü-
den ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde EYK’nın belirlediği esaslara
göre yürütülür.

Danışman, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama
MADDE 16 – (1) Danışman, proje danışmanı belirleme, ortak danışman atama ve da-

nışman, proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar, EADB’nin önerisi ve EYK’nın kararına
göre belirlenir.

Tez ve proje yazım dili
MADDE 17 – (1) Tez ve proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce

hazırlanıp Senato tarafından onaylanan Üniversite Tez Yazım Kılavuzunda belirtilir. Tez ve
projeler, İngilizce yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, iki yarıyıldan oluşur. Senato tarafından kabul

edilen bazı tezsiz yüksek lisans programlarında bir akademik yıl üç yarıyıldan oluşabilir.
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(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihle-
rine ait hususlar, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir.

(3) Derslerin akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde düzenlenmesi, ilgili
bölümlerin görüşü alınarak öğrenci işleri tarafından yapılır ve ilan edilir.

(4) Öğrenciler, derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavla-
rına ve diğer bütün çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(5) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek öğretim programları, mezuniyet için gerekli
şartlar, EADB tarafından hazırlanan programlar, EK’nın olumlu görüşü ve Senatonun onayı
ile kesinleşir.

(6) Programların uygulanmasına ilişkin esaslar, EYK tarafından belirlenir.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 19 – (1) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları dersler için

öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tabloda yer alan notlardan birisi verilir:
a)

b) Ortalamaya katılmayan notlar:
1) S: Yeterli
2) U: Yetersiz
c) Bilgilendirme harfleri:
1) EX: Muaf.
2) NI: Program dışı dersler.
3) RM: Tamamlayıcı bilimsel hazırlık dersi.
4) R1, R2, … Rn: Ders tekrarı sayısı.
5) W: Dersten çekildi.
6) Q:  Yeterliğe hazırlanıyor.
(2) Öğrenciler, yüksek lisans için “CC” ve doktora için “CB” notunun altında aldıkları

zorunlu dersleri tekrarlayarak tamamlamak zorundadır. Eğer bu ders sonraki dönemlerde açıl-
mazsa, danışmanın olumlu görüşü alınarak ve  EYK onayı ile başka bir ders alınabilir. Başarısız
olunan ders seçmeli ise, öğrenci aynı dersi tekrarlayabileceği gibi, danışmanın uygun göreceği
başka bir dersi de alabilir.

(3) “NA” notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulama-
larına ilişkin şartları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir
olunur. “NA” notu, not ortalamaları hesabında “FF” notu gibi işlem görür.

(4) “S” notu;
a) GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin tamamlandığını göstermek üzere, dersin

öğretim üyesi tarafından,
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b) Tez jürisinin onayladığı teze, tez danışmanı tarafından,
verilir.
(5) “U” notu;
a) GANO hesabına dahil edilmeyen bir dersin başarısızlığını göstermek üzere dersin

öğretim üyesi tarafından,
b) Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere, tez danışmanı tarafından,
verilir.
(6) “EX” bilgilendirmesi, Üniversite dışındaki üniversitelerden alınan ve programa ka-

bul edilen dersler için ve EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir.
(7) “NI” bilgilendirmesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan

ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Ortalamaya dahil edilmeyen bu
dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

(8) “RM” bilgilendirmesi, yüksek lisans öğrencilerine ön koşul olarak aldığı derslere
verilir.

(9) “R” bilgilendirmesi, öğrencinin tekrar etmekte olduğu zorunlu dersi ya da öğrenci-
nin başarısız olduğu seçmeli ders yerine aldığı başka bir seçmeli dersi tekrarladığını belirtmek
için verilir. Dersin kaçıncı defa tekrar edildiği R1, R2, … Rn ile belirtilir.

(10) “W” bilgilendirmesi, tez ve ön koşul dersleri dışında, akademik takvimde belirtilen
dersten çekilme süresi dolmadan, program danışmanının onayıyla öğrencinin çekildiği ders
için verilir.

(11) “Q” bilgilendirmesi, derslerini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak
kazanan doktora öğrencilerine, yeterlik sınavı hazırlığı yapmakta olduklarını göstermek üzere
verilir.

(12) Notunda hata olduğunu düşünen öğrenci, notların ilanından sonra en geç yedi gün
içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur. Notlarda herhangi bir hata tespiti halinde
ilgili öğretim elemanı gerekçeli bir yazıyla dersle ilgili enstitü müdürlüğüne, itiraz başvuru-
sundan itibaren bir hafta içerisinde bildirir. Notların düzeltilmesine ilişkin karar,  EYK tara-
fından verilir.

Ders tekrarlama
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen azami sürelerde başarılı olamayan öğ-

rencilerin, program değişikliği veya ismi değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi du-
rumunda, kayıtlı bulundukları programın mevcut mezuniyet kredisini sağlayacak şekilde, daha
önce başarılı oldukları derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği  EADB tarafından be-
lirlenir ve  EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Başarıyla tamamlanan derslerin alınmasının üzerinden yüksek lisans için üç, doktora
için altı yıl geçmesi durumunda bu derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiğine öğren-
cinin kayıtlı olduğu EADB ve EYK karar verir.

(3) Öğrenciler başarmış oldukları dersleri danışmanlarının onayıyla tekrarlayabilir. Bu
derslerden alınan son not geçerlidir.

Sınavlara katılmama
MADDE 21 – (1) EADB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir

sınava giremeyen öğrenciye, EYK kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir.
Genel ağırlıklı not ortalaması hesabı
MADDE 22 – (1) GANO, not ortalamasına dahil her bir dersin karşılığı olan katsayı-

sının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS
kredisi toplamına bölünmesiyle elde edilir.
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(2) GANO hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane
üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise
yukarı yuvarlama yapılır.

Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edil-
mez.

(3) Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliği kazandırmaktır.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı, yüz yirmi AKTS kredisinden az olma-

mak üzere, EADB’nin öngördüğü zorunlu ve/veya seçimlik en az yedi ders, uzmanlık alan
dersleri, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok kırk AKTS kredi ders alabilir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından,

tez danışmanı atanıncaya kadar ise,  EADB tarafından yürütülür.
(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren, her yarıyıl kendi

tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Öğrenci, yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartıyla ve danışmanının onayıyla lisans dersleri alabilir. Lisans derslerinden en çok iki tanesi,
ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, danışmanın önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sa-
yılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden, EYK’nın belirlediği sayıyı aşmamak şar-
tıyla, lisansüstü ders alabilir.

Başarı denetlemesi
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin, tez aşamasına geçebilmesi için

GANO’su 3.00'dan az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak
zorundadır.

(2) Öğrenci, ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını
tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

Süre
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı ya-

rıyıldır.
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(2) Azami süre sonunda yüksek lisans programını başarıyla tamamlayamayan öğrenci-
ler, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ödemek
koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanının ve tez konusunun belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 29 – (1) EADB’nin görüşü alınarak, EYK tarafından her öğrenciye en geç

ikinci yarıyıl sonuna kadar tam zamanlı bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak atanır. Tez ça-
lışmasının niteliğinin, birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, enstitünün ilgili ana-
bilim dalı dışından olmak şartıyla, ikinci bir tez danışmanı atanabilir.

(2) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve  EADB’nin görüşü alınarak, EYK yeni bir tez
danışmanı atayabilir.

(3) Öğrenci en az altmış AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra tez konusunu belir-
leyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu, akademik takvimde belirlenen süreler
içerisinde  EADB’ye teslim eder. EADB kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi,
EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Öğrenci akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez deği-
şikliği öneri formunu, EADB’ye teslim eder. EADB kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen
tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden altı aydan önce tezini teslim edemez.

(6) Tez süresince üst üste iki kere U notu alan veya üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmayan
öğrenciler, tez danışmanının önerisi ve  EYK kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğ-

renci, elde ettiği sonuçları Üniversite Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak
ve tezini jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EADB'ye baş-
vurur. EADB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi,  EADB'nin önerisi ve EYK kararıyla atanır. Jüri, biri öğ-
rencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite içindeki başka bir EADB’den veya Üniversite
dışından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci
tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "ret" veya
"düzeltme" 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 üç ay
içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu öğrenciler, uzatma aldıkları
yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye  EYK kararı
ile yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kay-
dıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Ken-
disine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
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ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,
tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 31 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınav tarihini takip eden bir

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve
dokümanları da tamamlayarak enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan
yüksek lisans öğrencisine “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EADB programının
onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları, uzaktan eğitim olarak da yürütülebilir. Uzaktan eğitim lisansüstü
programları Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, doksan AKTS krediden az olmamak

koşuluyla, EADB başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçimlik en az on adet ders ile
proje çalışmasından oluşur. Dönem projesi dersi ortalamaya katılmaz ve başarılı “S” veya ba-
şarısız “U” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine
kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok kırk AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-

ması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve
yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(4) Öğrenci, EADB'nin önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sa-
yılmak üzere Üniversite  dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı

yarıyıldır.
(2) Azami süre sonunda yüksek lisans programını başarıyla tamamlayamayan öğrenci-

nin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ödemek
koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile proje yazma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğ-
rencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, EADB her öğrenci için ders se-

çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya gö-
revlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı tarafından
yürütülür. Danışman atanmamış ise atanıncaya kadar  EADB tarafından yürütülür.

Başarı denetlemesi
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin, mezun olabilmesi için bu

Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlar sağlanmalıdır. Ayrıca me-
zuniyet için GANO’su 3,00/4,00 olmalıdır.
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Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine kayıt ol-

duğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren danışmanının onayladığı proje konusunu bir ay içinde
enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak
şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje ve yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programı öğ-

rencileri, proje çalışmasında elde edilen sonuçları bir rapor halinde, enstitü proje yazım kıla-
vuzuna uygun bir biçimde İngilizce dilinde hazırlar ve proje savunma sınavına alınır.

(2) Öğrenci, proje raporunun üç kopyasını ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde
İngilizce olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Proje savunma ve yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EADB’nin teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı

olmak üzere en az üç kişilik jüri önünde yapılır.
b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla pro-

jeyi başarılı “S” veya başarısız “U” olarak değerlendirir. Bu karar, üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile  EADB’den
yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan
öğrenci yeni proje danışmanı ile yeni proje konusunu belirler.

(4) Proje sınavından başarılı bulunan öğrenci, AKTS kredi yükünü tamamlamak ve ge-
rekli not ortalaması şartını sağlamak kaydıyla aynı jüri önünde yeterlik sınavına girer. Yeterlik
sınavı sözlü olarak yapılır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje

savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopya-
sını ve enstitü tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder. Öğrenci, EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EADB progra-
mının onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 40 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlıyor olması gerekir.

Ders ve AKTS kredi yükü
MADDE 41 – (1) Doktora programı, yüz seksen AKTS krediden az olmamak şartıyla,

EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçimlik, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için en az
yedi ders, lisans derecesiyle başvuranlar için en az on dört ders ile yeterlik sınavı, tez çalışması
ve her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersinden oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok kırk AKTS kredilik ders seçebilir. AKTS kredi ve
değerlendirme esasları, Senato tarafından belirlenir.
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(3) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar
EADB'nin önerisi ve EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı
gerektirmesi halinde ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve varsa ikinci danışmanı
doktoralı öğretim üyeleri, görevlileri, elemanları arasından seçilir.

(4) Öğrencinin gerekçeli başvurusu ve  EADB’nin görüşü alınarak, EYK yeni bir tez
danışmanı atayabilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışmanı tarafından
yürütülür. Danışman atanmamış ise atanıncaya kadar  EADB tarafından yürütülür.

(6) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl kendi
tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(7) Öğrenci, danışmanın önerisi ve EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sa-
yılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden, EYK’nın belirlediği sayıyı aşmamak şar-
tıyla, lisansüstü ders alabilir.

(8) Öğrenci, lisans ve/veya yüksek lisans programında başarılı olduğu dersleri, doktora
öğreniminde alamaz, ders yüküne saydıramaz.

Başarı denetlemesi
MADDE 42 – (1) Doktora yapan öğrencinin, yeterlik sınavına girebilmesi için GANO’su-

nun en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez
ve ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almak zorundadır.

Süre
MADDE 43 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için azami

on iki yarıyıl, lisans derecesi ile başvuranlar için ise azami on sekiz yarıyıldır.
(2) Azami süre sonunda doktora programını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, il-

gili döneme ait öğrenci katkı payını bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ödemek koşu-
luyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez yazma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları aka-

demik takvimde belirtilen zamanlarda yapılır.
(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, başvurusunu ilgili enstitüye yapar.
(3) Yeterlik sınavları, EADB tarafından  EADB’de görev yapan öğretim üyeleri ara-

sından önerilen ve EYK’ca üç yıllığına onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az doktor unvanına sahip olmak kaydıyla ilgili alan-
dan üçü asil ikisi yedek beş kişilik sınav jürisini oluşturur. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci
için EYK kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve mülakat olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EADB tarafından en geç üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(7) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda danışma-

nının onaylayacağı en az iki ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamla-
dıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.
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Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde TİK oluşturulur.
(2) TİK, EADB’ce önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanı dışında  EADB için-

den ve dışından birer üye olmak üzere, sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç
öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları, bu komite tarafından ya-
pılır. TİK üyesi olmayan ortak danışman, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) TİK’in kurulduktan sonraki dönemlerde,  EADB’nin gerekçeli önerisi ve EYK ka-
rarı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi sunumu ve TİK raporları
MADDE 46 – (1) TİK atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, EYK’nın belirlediği for-

matta hazırlanmış tez önerisini, sunum tarihinden on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır
ve yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilen yer ve saatte, TİK önün-
de sözlü olarak sunar.

(2) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan, komiteye süresi içinde ra-
por sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sunumu gerçekleştirmeyen öğrencinin tez önerisi
başarısız sayılır.

(3) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar
verir. Bu karar, EADB tarafından sunumu izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi
savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci için, EADB’nin önerisi
ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve TİK atanır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, yapılan çalışmaların özeti ve bir son-
raki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından
“S” veya “U” olarak belirlenir.

(6) TİK sunumunda üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün talebi, EADB’nin
önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve TİK atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK ko-
nuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK, sunulan TİK raporunu inceler ve uygun
görmesi halinde, tez konusu değişikliğine karar verir. EYK’nın karar tarihi itibari ile en geç
altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı değişen veya tez konusu değiştirilen öğrenci, süre
dışındaki süreçlerde tez çalışmalarına yeni başlamış öğrenci gibi işlem görür.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite

Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce olarak
savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen ve EYK tarafından belirlenen yayın şartlarını
sağlayan öğrenci, tez sınavına girmek için EADB'ye başvurur. EADB, tez jürisi önerisiyle bir-
likte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir.

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               7 Ağustos 2013 – Sayı : 28731

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38



(3) Doktora tez jürisi, EADB'nin önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin
tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş asil,
iki yedek üyeden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir. İki danışmanın
olması durumunda, danışmanlardan sadece birisi üye olarak jüride yer alır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak
öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında "kabul", "ret" veya
"düzeltme" kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EADB tarafından en geç üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı
ay içinde eksiklerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma al-
dığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda tekrar başarısız
bulunan öğrenci için, EYK kararı ile,  EADB kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

(7) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihin-
den itibaren en geç bir ay içerisinde TİK’i oluşturulur. TİK’in oluşturulmasından sonra öğrenci
en fazla altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

Doktora diploması
MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci, tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belge ve
dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder, tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora
öğrencisine "Doktora Diploması" verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EADB’deki programın onay-
lanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, yüz seksen AKTS krediden az olmamak şartıyla,
EADB’nin öngördüğü zorunlu ve seçimlik, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için en az
yedi ders, lisans derecesiyle başvuranlar için en az on dört ders ve uygulamalar ile tez veya
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on
sekiz yarıyıldır.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere on iki yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci için on sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen
bir öğrenciye EADB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri
önünde savunması için her seferinde  en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.
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(3) Azami süre sonunda sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayamayan öğren-
cinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre ödemek
koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara
katılma ile sergi veya proje hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 51 – (1) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyıl başına kadar EADB tarafından,

her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi, EYK kararı ile kesinleşir.
Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci
danışman atanabilir.

(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim görevlileri
arasından seçilir.

(3) Öğrencinin yazılı başvurusu ve EADB’nin görüşü alınarak, EYK yeni bir danışman
atayabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Üniversite Tez Yazım Kılavu-
zuna uygun biçimde İngilizce yazmak ve ayrıca tez, sergi veya projesini jüri önünde İngilizce
olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri,  EADB’nin önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve
en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir.
Bu karar, EADB’ce sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta ye-
terlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla üç ay içinde gereğini yaparak
tez, sergi veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 54 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İpek Üniversitesinden:
İPEK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Progra-

mında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesine bağlı lisans ve lisansüstü prog-

ramlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini ölçmek ve yabancı dil becerilerini Üni-
versitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için Hazırlık Okulu tarafından yürütülen
İngilizce hazırlık programının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
b) Hazırlık Okulu: Üniversitenin Yabancı Diller Bölümünde İngilizce hazırlık progra-

mını yürüten birimi,
c) Hazırlık Programı: Hazırlık Okulunda uygulanan İngilizce Hazırlık Programını,
ç) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük-

seköğretimi,
d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
e) Öğrenci İşleri Müdürlüğü: İpek Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,
f) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: İpek Üniversitesini,
h) Yeterlik Sınavı: Hazırlık Okulu tarafından gerçekleştirilen İngilizce yeterlik sınavını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık okulundaki eğitim-öğretimin amacı; Üniversiteye kabul edi-

len öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçmek; dil ve akademik becerilerini okuduğunu ve duy-
duğunu anlayıp kavrayabilecek, yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilecek ve kabul
edildikleri programlardaki İngilizce yürütülen dersleri izleyecek düzeye getirmektir.

Hazırlık programına giriş
MADDE 6 – (1) Üniversitenin bir lisans programına kabul edilen ve İngilizce yeterlik

sınavında başarısız olan öğrenciler ile bu sınava katılmayan veya eşdeğerliği Senato tarafından
belirlenen dil sınavlarına ait herhangi bir sonuç belgesi ibraz edemeyen öğrenciler İngilizce
Hazırlık Programına alınırlar.
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(2) Lisansüstü öğrencilerin hazırlık programına kayıt koşulları, Hazırlık Okulu ile İpek
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün teklifi ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Öğrenim süresi ve derslere devam zorunluluğu
MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık programının normal süresi, hazırlık programı zorunlu

olan lisans öğrencileri için iki akademik yarıyıldır. Başarısız olmaları halinde en çok iki yarıyıl
daha süre tanınır. Hazırlık programına Orta-Üstü (B2) düzeyinde başlayan öğrenciler, başarılı
olmaları durumunda bir yarıyılda programı tamamlayıp yerleştirildikleri lisans programına baş-
layabilirler. Hazırlık programında geçen süre lisans veya lisansüstü eğitim-öğretim süresinden
sayılmaz.

(2) Hazırlık programında öğrenciler; Hazırlık Okulunun belirlediği kurallara uygun ola-
rak derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara devam etmek; bulunduğu düzey içinde
her türlü sınava ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yüküm-
lüdür. Söz konusu öğrenciler; bulundukları düzeyde ders ve uygulamaların toplam saatinin en
az %90’ına katılmak zorundadır. %10 devamsızlık sınırını aştığı tespit edilen öğrenciler, ders-
lere ve sınavlara alınmayarak o düzeyde başarısız sayılır ve devamsız olduğu düzey programını
tekrar ederler. Öğrencilerin derse devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(3) Rektörlükçe sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere görevlendirilen
öğrenciler, izinli oldukları sürede katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

(4) Öğrenciler; sağlık sorunları nedeni ile Üniversitenin sağlık merkezinden veya zo-
runlu ya da acil durumlarda diğer sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık raporlarını, rapor sü-
resinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Üniversite sağlık merkezinin de bilgisi dâhilinde
Hazırlık Okuluna göndermek zorundadır.

(5) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle
rapor sunan öğrenciler, raporlu olduğu süre içinde giremediği derslerin gereklerini Hazırlık
Okulu tarafından uygun görülen sürede tamamlamak zorundadır.

(6) Gerekli hallerde Hazırlık Okulunun teklifi ve Rektörün onayı ile Cumartesi ve Pazar
günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin İngilizce dil bilgilerinin yeter-

liği ve düzeyi Hazırlık Okulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı ve Düzey Belir-
leme Sınavı ile belirlenir.

(2) Yeterlik sınavında başarı puanı %65’tir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kabul
edilen öğrenciler için Yeterlik sınavında başarı puanı %75’tir. Yeterlik sınavında başarılı olan
öğrenciler, kabul edildikleri bölümde öğrenime başlarlar.

(3) Akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavında başarısız olan veya bu sınava
girmeyen yeni öğrenciler, Düzey Belirleme Sınavına alınırlar. Söz konusu öğrenciler, bu sınavın
sonucuna göre hazırlık programında öğrenim görecekleri düzeye yerleştirilirler.

(4) Yeterlik sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı
sonunda olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde ek kontenjanla gelen öğrenciler
için de yeterlik sınavı yapılabilir. Güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda yapılan ye-
terlik sınavına hazırlık programında öğrenim gören ve Fakülte öncesi (C) düzeyini başarıyla
tamamlayan öğrenciler girebilir. Söz konusu yeterlik sınavlarını alabilmek için gereken koşullar
Hazırlık Okulu tarafından belirlenir.
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(5) Yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz. Yeterlik sınav

sonucunun değerlendirilmesi Hazırlık Okulu bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından ya-

pılır.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler, kendilerine tanınan en fazla iki akade-

mik yıllık öğrenim süresi içinde daha sonraki yeterlik sınavlarına veya Senato tarafından eş-

değer kabul edilen bir yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarısız olan hazırlık sınıfı

öğrencilerinin izleyen yarıyılda hazırlık sınıfına devam koşulları Hazırlık Okulu tarafından be-

lirlenir.

(7) Hazırlık Programına devam eden burslu öğrenciler, kendilerine tanınan en fazla iki

akademik yıllık öğrenim süresi sonunda yeterlik sınavını geçemedikleri takdirde, bursları ke-

silir. Senato tarafından İngilizce yeterlik sınavına eşdeğer kabul edilen bir sınav sonucu belgesi

getiren söz konusu öğrenciler, lisans programına burslu olarak devam edebilirler. Bu durumdaki

öğrencilere İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygula-

nır. İpek Üniversitesi tarafından düzenlenen yeterlik sınavlarına başvurmak isteyen söz konusu

öğrenciler, Senato tarafından belirlenen yeterlik sınav ücretini öderler.

(8) İngilizce Yeterlik Sınavının geçerlik süresi yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır.

Program düzeyleri, başarı ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Hazırlık programında öğrencilerin İngilizce eğitimine hangi düzeyde

başlayacakları, düzey belirleme sınavı ile belirlenir. Bu sınavın sonucunda öğrenciler; en alttan

başlamak üzere sırasıyla Başlangıç (A1), Orta-Öncesi (A2), Orta (B1), Orta-Üstü (B2) ve Fa-

külte Öncesi (C) düzeylerinden birisine yerleştirilir. Hazırlık programındaki düzey gruplarının

sayısı, bu düzeylerde okutulacak dersler, her düzeydeki haftalık ders saati ve bu düzeylerin

başlama ve bitiş tarihleri Hazırlık Okulu tarafından belirlenir.

(2) Başlangıç (A1), Orta-Öncesi (A2), Orta (B1), Orta-Üstü (B2) düzeylerine yerleşti-

rilen öğrenciler, bulundukları düzeyi başarı ile tamamladıkları takdirde bir üst düzeye geçerler.

Fakülte Öncesi (C) düzeyini başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeterlik sınavına girmeye hak

kazanır. Öğrencilerin hazırlık programını bitirip kabul edildikleri bölüme başlayabilmesi için

en son düzey olarak Fakülte Öncesi (C) düzeyini başarı ile tamamlaması ve program sonunda

yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olması gerekmektedir.

(3) Öğrencinin öğrenim gördüğü düzeydeki başarısı, düzey başarı puanı ile belirlenir.

Öğrencinin bulunduğu düzeyde başarılı sayılabilmesi için, düzey başarı puanının 100 tam puan

üzerinden en az 60 puan olması gerekir. Düzey başarı puanı; bir düzey içindeki ara sınavlar,

kısa süreli sınavlar, düzey bitirme sınavları, proje çalışmaları, ödev ve uygulamaların puanla-

rıyla hesaplanır. Öğrencinin derse katılımı dikkate alınarak düzenlenecek olan öğretim elemanı

kanaat notları da bu hesaplamaya katılır. Düzey başarı puanını oluşturan unsurların toplam

puan içindeki ağırlıkları, Hazırlık Okulu tarafından belirlenir ve akademik yılın başında ilan

edilir.

(4) Her düzeyin sonunda yapılan düzey bitirme sınavına girebilmek için o düzeydeki

derslerin en az %90’ına devam edilmesi zorunludur.

(5) Sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrenciler girmedikleri sınavdan başa-

rısız sayılır. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle veya beklenmedik hallerde, bulunduğu
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düzeydeki ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu Hazırlık Okulu tarafından değerlen-

dirilir. Bir öğrencinin ara sınava dair mazeret sınavına girebilmesi için mazeretinin Hazırlık

Okulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı

verilmez.
(6) Fakülte Öncesi (C) düzeyine yerleştirilen öğrenciler için İngilizce hazırlık programı

hem yurtiçinde hem de Senato tarafından belirlenmiş yurtdışındaki merkezlerde sürdürülebilir.
Yurtdışında yürütülen program, yurtiçindeki programa paralel olarak uygulanır. Güz yarıyılı
veya bahar yarıyılı başında başlayan Fakülte Öncesi (C) düzeyi programı o yarıyılın tamamını
kapsar.

(7) Öğrenciler, başarısız oldukları takdirde bulundukları düzeyi en fazla iki kez tekrar
ederler. Bu öğrenciler, ikinci tekrar sonunda da başarılı olamadıkları ve bir üst düzeye geçe-
medikleri takdirde, düzeylerine uygun çalışma programına katılırlar. Söz konusu öğrencilerin,
Üniversiteye kayıtlarından itibaren geçecek iki akademik yıl içerisinde açılacak yeterlik sınav-
larına girme hakkı saklıdır.

(8) Hazırlık programında uygulanan her türlü sınavın uygulanış biçimi, tarihi ve sınavda
görev alacak öğretim elemanları Hazırlık Okulu tarafından belirlenir.

(9) Hazırlık programında başarılı olan öğrencilerin not döküm belgesine (transkripte)
sayısal başarı notu işlenmez. Geçen öğrenciler için S (Satisfactory) harf notu olarak işlenir. Eş-
değerliği onaylanmış yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olan hazırlık programı öğrenci-
lerinin yeterlik sınavından muaf olduğu not döküm belgesine E (Exempt) harf notu olarak iş-
lenir ve not ortalamasında dikkate alınmaz.

(10) Öğrenci bir sınava girdiği halde, o sınav için gerekli koşulları taşımadığı daha son-
radan anlaşılırsa, almış olduğu not ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır. Ayrıca, bu öğrenci
hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 10 – (1) Sınavının değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığını düşünen öğ-
renciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde bir dilekçe ile Hazırlık Okulu’na
başvurarak, sınavının yeniden incelenmesini isteyebilir. Konu, Hazırlık Okulu tarafından ku-
rulan komisyonda incelenir ve sonuçlandırılır. Bu sürenin bitiminden sonra itiraz talebi işleme
alınmaz.

Muafiyet

MADDE 11 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından
eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden Hazırlık Okulu tarafından önerilen
ve Senato tarafından belirlenen geçerli puanı elde edenler veya en az son üç yılında, İngilizcenin
anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurum-
larında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İngilizce Yeterlik sınavın-
dan muaf tutulabilir ve yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilirler.

(2) Eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuç belgelerinin ve yurtdışında devam edilen
ortaöğrenimi kanıtlayan belgelerin yeterlik sınav tarihinden en geç bir hafta önce Hazırlık Oku-
luna teslim edilmesi ve eşdeğerliğinin ve geçerliliğinin Hazırlık Okulu tarafından karara bağ-
lanması gerekir. Uluslararası nitelikteki bu belgeleri muafiyet için yeterli görülmeyen öğrenciler
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ile Türkiye’deki ya da yabancı ülkelerdeki başka yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı
okuduktan sonra veya yatay ya da dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin
durumu ilgili komisyon tarafından karara bağlanır.

(3) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın son iki yılda yapılmış
olması, sınav sonuç belgesinin aslının sunulması ve sınavların Senato tarafından belirlenen sı-
nav merkezlerinden alınmış olması gerekmektedir. Hazırlık Okulu, sınav sonuçları hakkında
araştırma yapma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

(4) Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birine ait yeterlik sınav sonucu
getiren öğrenciler, izleyen akademik yarıyıl başında lisans programına başlarlar.

İzin ve izin süreleri

MADDE 12 – (1) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, herhangi bir nedenle
bir veya iki yarıyıl için izin talebinde bulunabilirler. Bu konuyla ilgili başvurular, Hazırlık Oku-
lu tarafından Yabancı Diller Bölümüne iletilir ve ilgili bölüm kurulu tarafından karara bağla-
nır.

(2) İzinli öğrencilerden izinli sayıldıkları süre için Senato tarafından belirlenen eğitim
ücreti alınır.

(3) İzinli kabul edilen öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde akademik takvimde yer
alan sınavlara katılamazlar, sınavlara girmeleri halinde aldıkları not geçersiz sayılır.

(4) İzinli öğrenciler izin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam ederler.
(5) Sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle izin alan öğrencilerin, öğrenimlerine devam

edebileceklerini sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir.
Danışmanlık

MADDE 13 – (1) Hazırlık Programında kayıtlı her öğrenciye, öğrencinin akademik
gelişimini izlemek ve ilgili konularda rehberlik etmek amacıyla Hazırlık Okulu tarafından bir
danışman atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında; Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Duyuru ve ilanlar

MADDE 15 – (1) Hazırlık Okulunda; dersliklerde ve sınavlarda öğrencilere yönelik
yazılı akademik duyuru ve ilanlar İngilizce yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 4/12/2008 tarihli ve
27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İpek Üniversitesinden:
İPEK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesi lisans programlarında yü-

rütülen kayıt, eğitim-öğretim,  sınavlar, notlar ve başarı durumu, mezuniyet ve diploma ile
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İpek Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen lisans

programlarının kayıt, eğitim, öğretim, sınavlar, notlar ve başarı durumu mezuniyet ve diploma
ile ilgili uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Ara sınav: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yapılan sınavları,
c) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içerisinde yarıyıl sonu sınavı yerine ge-

çen sınavı,
ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili

bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
d) Dekan: İpek Üniversitesinin ilgili fakülte dekanını,
e) Ek sınav: Senato tarafından belirlenecek uygulamalarla gerçekleştirilecek sınav hak-

kını,
f) GNO: Genel Not Ortalamasını,
g) İlgili yönetim kurulu: Üniversite bünyesindeki Fakültelerin fakülte yönetim kurulu-

nu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
ğ) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı

kapsayan yükseköğretimi,
h) Mazeret sınavı: Ara sınavlara, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli

mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,
ı) Mütevelli Heyet: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile ilgili yönetim kurulunca

kararlaştırılan ve Senato tarafından kabul edilen öğretim programını,
j) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,
k) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek

alabileceği dersleri,
l) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,
m) Uluslararası Ofis: Üniversite bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulan, uluslar-

arası öğrencilere tanıtım, başvuru, kabul ve kayıt sürecinde yardımcı olma görevini yerine ge-
tiren birimi,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: İpek Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
o) Üniversite: İpek Üniversitesini,
ö) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleriyle İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülteler ve yüksekokullarda açılacak programlar

ve her yıl için alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından be-
lirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) teklif edilir.

Giriş esasları ve kesin kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine; Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır. Kesin kayıt yapan öğrenciler,
açık ve uzaktan öğretim hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olamazlar. Yurtdı-
şından öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı Kanun hüküm-
lerine göre, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Fakülte ve yüksekokula, sü-
resi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, Üniversite öğ-
rencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanmaya başlar.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, kendileri veya vekil tayin ettikleri kişiler
vasıtasıyla da yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış veya yanıltıcı olduğu anlaşılan öğ-
rencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Üniversite içinden veya dışından yatay veya dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ile
özel öğrenci, misafir öğrenci, değişim programları kapsamında ve diğer kategorilerde öğrenci
kabulü, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kon-
tenjanlar çerçevesinde, ilgili bölümün görüşü de alınarak fakülte yönetim kurulu kararı ile ger-
çekleştirilir.

Kayıt yenileme
MADDE 7 – (1) Üniversite öğrencileri, devam ettikleri fakültede her yarıyıl Üniversi-

tenin ilgili kurullarınca tespit edilen usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt
yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Yarıyıl kayıtlarının
yapılması veya yenilenmesi, öğrencinin derslerini elektronik ortamda seçip onaylaması ile baş-
lar. Üniversite, kayıt yenilemeyen veya eksik belgeyle başvuran öğrencilerin uğrayacağı hukuki
zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk taşımaz.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrenci-
lerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler, öğrenimlerine devam
edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl,
öğrenim süresinden sayılır. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, Üniversite Yö-
netim Kurulunca belirlenen gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

(3) Üniversiteden bir ya da iki yarıyıl geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, cezalı
oldukları yarıyıl ya da yarıyıllara ait ücretin % 50’sini ödemek zorundadır. Bunun dışındaki
durumlar Senato tarafından karara bağlanır.

Kimlik kartı
MADDE 8 – (1) Kesin kayıtlarını yaptıran veya kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üni-

versitenin öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Öğrenim ücreti
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler yıllık olarak ta-

hakkuk ettirilir. Öğretim ücretleri ve kredi başına düşen öğretim ücreti miktarı, Mütevelli Heyet
tarafından her akademik yıl sonunda, ÜFE (Üretici Fiyatları Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fi-
yatları Endeksi) dikkate alınarak yeniden belirlenebilir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.
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(2) Kayıtlı oldukları programdan mezun olmak için tek dersi kalan öğrenciler, bu ders
için öğrenim ücretinin 1/3’ ünü öderler.

(3) Çift Anadal veya Yandal programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden ek ücret alın-
maz. Ancak, bu öğrencilerden burslu olanlara, normal öğrenim süresinde, Çift Anadal veya
Yandal programını tamamlayamadıkları takdirde, bir dönem ek süre verilir. Burslu öğrenciler,
bu süreyi aştıkları takdirde sonraki her dönem için öğrenim ücretinin % 50’sini öderler.

(4) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli, öğrenim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler, Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirle-
nir.

Burslar
MADDE 10 – (1) Üniversite tarafından verilen öğrenim burslarının türleri ve burslardan

yararlanma koşulları, her yıl ÖSYM kılavuzunda ilan edilir. Burslar ve yararlanma esasları Se-
nato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve akademik takvim
MADDE 11 – (1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarı yıllarından oluşur. Bir akademik yıl

her biri; ondört haftalık ders süresi ve bunu takip eden sınav süresi olmak üzere en çok onaltı
haftalık iki yarıyıldan oluşur. Lisans dersleri yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Her akademik yıl için geçerli olacak akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
(3) İlgili birimlerin talep etmesi ve Rektörlüğün uygun görmesi halinde Yaz Okulu açı-

labilir.
Öğretim dili
MADDE 12 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak Senatonun karar vere-

ceği bölümlerde eğitim-öğretim kısmen (%30) veya tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilir.
Üniversitenin lisans programlarına kabul edilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli
olduğunu, kriterleri Senato tarafından belirlenen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, yerleştirildikleri
lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

(2) Üniversite dışından yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunanlardan; İngilizce dil
yeterliğini, kriterleri Senato tarafından belirlenen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, yerleştirildikleri
programa başlarlar.

Öğrenim süresi
MADDE 13 – (1) Üniversitede normal öğrenim süresi, lisans programlarında dört aka-

demik yıldır. Yabancı dil hazırlık programlarında geçirilecek süre bu sürelere dâhil değildir.
Öğrenim burslarının süreleriyle ilgili hususlarda, Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde
bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık
programında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dâhil edilir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 14 – (1) İlgili bölüm başkanı, her öğrenci için öğretim elemanları arasından

bir danışman görevlendirir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencinin akademik gelişimini ve
performansını takip eder. Eğitim-öğretim ve kariyer konularında öğrenciye danışmanlık yapar.
Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri, danışman gözetiminde ve onayıyla
öğrenci tarafından gerçekleştirilir.

Ders programları ve kredi yükü
MADDE 15 – (1) Bir lisans eğitim-öğretim programı; mezun olmak için öngörülen

gerekli teorik ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. Bölümlerin
hazırladıkları programlar ve içerikler, ilgili fakülte kurulunun teklifi ve Senato onayı ile ke-
sinleşir.
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Ders ve kredi yükü
MADDE 16 – (1) Lisans öğrencilerinin kredi yükü, bölümlerin müfredat programla-

rında düzenlenir.
Eğitim-öğretim programları
MADDE 17 – (1) Üniversitenin, fakülte ve bölümlerinde eğitim-öğretim, Yükseköğ-

retim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.
(2) Eğitim-öğretim, ilgili programlara uygun olarak ve belirlenen sıra izlenmek suretiyle

yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliğini sağlayan öğrenciler, öğrenimlerine takip eden dönemde
başlarlar.

Derse kayıt, ders bırakma
MADDE 18 – (1) Öğrencinin normal olarak devam etmesi gereken yarıyıla ait öğretim

programındaki kredili dersler normal ders yükünü, kayıt olduğu kredili derslerin tümü yarıyıl
ders yükünü oluşturur. Ders yükünün hesaplanmasında, derslerin kredi değeri esas alınır. Öğ-
renci, her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü
olduğu öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı diğer yükümlülüklerini tamamla-
dıktan sonra, danışmanının onayı ile dönem kredi yüküne göre dersleri alır.

(2) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:
a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları

zorunlu derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğ-
retim programından çıkarılan ve açılmayan derslerin yerine, ilgili kurullarca belirlenen eşdeğer
dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir.
Bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere, başka bir seçmeli ders alınabilir.

c) İkinci yarıyıl sonu itibariyle, alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve Genel Not
Ortalamaları (GNO) en az 3.00 ve üzeri olan öğrenciler, danışman onayı ile normal ders yüküne
ek olarak üst yıllardan (bir dönemde) en fazla iki; GNO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise
aynı şartlarda, bir dönemde en fazla üç ders alabilirler.

ç) Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olan, ön şartlı derslerini başaramamış
olan, yarıyıl izni kullanmış veya üniversitelerarası değişim programlarına katılma gibi neden-
lerle normal ders yüklerini tamamlayamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile ders
açılabilir.

d) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi içerisinde
ders alıp bırakabilir.

(3) Bir yarıyılda ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde derslere ve
sınavlara giremez; öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yapılmayan süre, öğrenim
süresinden sayılır.

(4) Mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları, ders
ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar yenilenebilir.

(5) Haftalık ders programında, çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Zorunlu durumlarda,
danışman onayıyla ilgili fakülte yönetim kurulu kararı uygulanır.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuvar,

proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrenciler teorik derslerin en az % 70’ine, atölye, uygulama ve laboratuvarın ise

en az % 80’ine devam etmek zorundadır.
(3) Daha önce devam koşulu sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz. Ancak

öğrencinin derse devam dışındaki yükümlülükleri devam eder.
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Ders muafiyeti
MADDE 20 – (1) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu

tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan-
lar, o yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları dersler için, ilgili fakülteye not belgesinin
aslı ve ders içerikleriyle birlikte, ders alma-bırakma süresi sonuna kadar bir dilekçe ile müracaat
ederek muafiyet talep edebilirler.

(2) Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için ilgili yönetim kurulları tarafından in-
celeme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan
ders alabilirler.

(3) Ders muafiyeti kabul edilen öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına, üstten ala-
cağı derslere ve kredilerinin hesaplanmasına ilgili yönetim kurulu karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar, Diploma, Diploma Eki, Yüksek Onur ve Onur

Belgesi Verilmesi

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Her dersin değerlendirme etkinlikleri arasında en az bir ara sınav ve

bir yarıyıl sonu sınavı bulunmalıdır. Uygulamalı derslerde ders notu, öğrencinin yarıyıl içi ça-
lışmaları değerlendirilerek verilebilir. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde uygulama,
proje, ödev, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi faaliyetleri sınav notu olarak değerlendirebilir.

(2) Yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl için-
deki çalışmalar ve öğrencinin derslere devamı dikkate alınarak verilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu
sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ve bu notların ders notuna dönüştürülmesinde ilgili öğretim
elemanı yetkilidir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, ilgili öğretim elemanı tarafından, akademik takvimde be-
lirtilen güne kadar elektronik ortamda duyurulur. Notların bir nüshası, bölüm başkanlığına bir
nüshası da Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

Sınav programları ve yeri
MADDE 22 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav programları, Yönetim Kurulu tara-

fından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar,
programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.

Sınav dönemi
MADDE 23 – (1) Sınav dönemleri akademik takvimde ilan edilir.
Sınavlar
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenen ara sınavlara ve yarıyıl sonu sı-

navına girmek zorundadır.
(2) Yarıyıl sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin amaçlarına göre, öğ-

renciye uygulamalı çalışmalar yaptırılabilir.
(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere bildirilir.
(4) Dersin öğretim üyesi tarafından geçerli görülen bir nedenle, ara sınava girmeyen

öğrencilere mazeret sınav hakkı verilebilir.
(5) Sınav kâğıtları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren kanuni süre içerisinde Fa-

külte Dekanlıklarında muhafaza edilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 25 – (1) Öğrencilere, girmiş oldukları yarıyıl sonu sınavı sonucunda, ders ba-

şarı notu olarak F veya (U) notları aldıkları dersler için, bütünleme sınav hakkı verilir.
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(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, öncelikli olarak D, D+ ve C-notu aldıkları
derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Öğrenciler, yarıyıl içinde kayıtlı olmadıkları veya
devamsızlıktan kalarak (FX) notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına giremezler.

(3) Bütünleme sınav hakkı verilirken yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaz.
(4) Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.
(5) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
(6) Mazeret sınavı, mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrenciler için açılan

sınavdır. Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler (mazeretlerini belgelemek kay-
dıyla), ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla sınava alınırlar.

Mezuniyet ek sınavı hakkı
MADDE 26 – (1) Öğretim programındaki derslerden I ve FX notu bulunmayan, staj

hariç en fazla iki dersi F olan veya başarısız dersi bulunmayıp GNO’ları 2,00’ın altında kalan
öğrencilerden, en çok iki dersten ek sınava girerek mezuniyet koşulunu sağlayabilecek olan
öğrencilere ek sınav hakkı tanınır. En fazla iki U notu olan öğrenciler de ek sınav hakkından
yararlanır.

(2) Uluslararası eşdeğerliği Üniversite tarafından kabul edilen belgeleri ibraz etmek su-
retiyle muafiyet alınabilen veya başarılabilen dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(3) Uygulamalı, laboratuvar, atölye ve proje dersleri için ek sınav hakkı verilmez.
(4) Öğrenciler ek sınav sonucunda başaramadıkları dersleri, takip eden dönemlerde alır-

lar.
(5) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defaya mahsus,

ek sınav hakkı kullanabilir.
Notlar
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin her ders için aldıkları başarı notları, aşağıdaki eşdeğerlik

tablosunda yer alan 100’lük not sistemine uygun olarak, ilgili öğretim elemanı tarafından verilir
ve sınav evrakıyla birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir.

a) Başarı notlarının eşdeğerlik tablosu aşağıdaki gibidir:

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
1) I : Eksik
2) S : Yeterli
3) T : Transfer
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4) U : Yetersiz
5) E : Muaf
6) N : Katılmamıştır
7) FX : Devamsız
8) W : Çekilme
c) Ortalamaya katılmayan notlar için uygulanacak esaslar şunlardır:
1) I notu: Dönem içinde başarılı olduğu halde, geçerli bir nedenle ders için gerekli ça-

lışmaları tamamlayamayan, ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir.
Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta
içinde mazeretini belgelemek suretiyle, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur. İlgili yönetim
kurulu kararı ile mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınav hakkı ya da ders eksik-
lerini tamamlamak üzere bir süre verilir. Bu sürede tamamlanan ders yükümlülükleri veya ya-
pılan sınav sonucunda verilen başarı notu, (I) notunun yerine geçer. Ancak (I) notu aldığı halde,
süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunmayan öğrencinin E notu kendiliğinden F notu haline
dönüşür.

2) S/U notu: Öğretim programlarında yer alan kredisiz dersler için verilir.
3) T notu: Üniversite dışından lisans programlarına geçiş yapan veya bir değişim prog-

ramına katılan öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği bölüm başkanlığı önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş dersler için verilir.

4) E notu: Öğrencinin ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından muaf tutulduğu dersler
için verilir. Muaf tutulan dersler, öğrencinin not ortalamasına katılmaz.

5) N notu; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri ta-
nımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte transkrip-
tinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma iş-
lemlerinde kullanılmaz. N notu alınan dersler tekrarlanmaz.

6) FX notu: Derse devam zorunluluğunu veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlü-
lüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.

7) W notu: Normal ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra, akademik takvimde ay-
rıca ilan edilen tarihlerde, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı oldukları
derslerden çekilen öğrencilere verilir.

(2) AKTS Kredi Yükü: Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak
üzere iki şekilde tanımlanır.  Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi
uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm
tarafından, öğrencinin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her
yarıyılı için 30 AKTS olarak hesaplanan bir değerdir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak
öğrencinin bir yarıyılda 25-30 saatlik çalışmasına karşılık gelir.
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Notlarda maddi hata ve sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Sınav notları, ilan edildikten sonra maddi hata tespit edilmesi halinde,

düzeltme işlemi için, öğrencinin ya da ilgili öğretim elemanının, notların ilanını izleyen en geç
bir hafta içinde ilgili bölüm/program başkanlığına başvurması gerekir. Başvuru, bölüm/program
başkanı tarafından en geç bir hafta içerisinde incelenerek ilgili dekanlığa gönderilir. Tespit edi-
len maddi hata, ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ile-
tilir.

Başarı durumunun belirlenmesi
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu ve ge-

nel not ortalamaları (GNO) hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı
puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanının
toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen orta-
lama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı
son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin
kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında A’dan F’ye
kadar verilen notlar esas alınır.

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

(6) Bir yarıyılda F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.
(7) Bir yarıyıl sonunda, genel not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler, başarılı sa-

yılırlar.
(8) Yıl sonunda, genel not ortalaması 3,50 ve üstü olanlar, onur öğrencisi sayılırlar. Me-

zuniyet sırasında genel not ortalaması 3,50 ve üstü olanlar yüksek onur öğrencisi olarak mezun
olurlar.

Sınamalı ve başarısız öğrenciler
MADDE 30 – (1) Genel not ortalaması, 1,80 ve 1,99 arası olan öğrenciler sınamalı öğ-

renci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler, normal kredi yüklerinden fazla ders alamazlar.
(2) GNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız öğrenciler, kre-

disiz dersler hariç, hiçbir yeni derse kayıt yaptıramazlar.
(3) Ders tekrarı ile GNO'ları, 2,00’nin üzerinde olan öğrenciler, normal statüde eğitim-

lerine devam ederler.
(4) Üniversite öğrencilerinin diğer üniversitelerden almış oldukları derslere ait notların

geçerliliği ve kredi transferi işlemleri, ilgili bölüm teklifi ile Senato tarafından kararlaştırılır.
Ders tekrarı ile ilgili esaslar
MADDE 31 – (1) Program müfredatında bulunan bir dersten, 30’ uncu maddenin birinci

fıkrasında belirtildiği biçimde başarısız olan öğrenciler bu dersleri, takip eden iki yarıyıl içe-
risinde tekrar almak zorundadır. Birinci sınıf İngilizce derslerinde başarılı olamayan öğrenci-
lerin, ilgili dersi, açıldığı ilk yarıyılda almaları zorunludur.

(2) Programdan çıkarılmış zorunlu dersler ile seçmeli derslerin yerine, ilgili bölüm ta-
rafından onaylanan ders tablosundan (danışmanca uygun görülen) eşdeğer dersler alınabilir.

(3) Başarılı öğrenciler, bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, son
iki yarıyılda kayıt yaptırıp C, C-, D+ veya D notu almış oldukları dersleri, söz konusu derslerde
yer bulunması kaydıyla tekrar alabilirler. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı
son not geçerlidir. Bunun dışındaki talepler Senato tarafından karara bağlanır.
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Diploma verme şartları
MADDE 32 – (1) Öğrencinin, mezun olabilmesi ve kayıtlı olduğu programa göre lisans

diploması almaya hak kazanabilmesi için;
a) Kayıtlı olduğu lisans programının öngördüğü bütün ders ve uygulamaları bu Yönet-

melik hükümlerine göre tamamlaması,
b) Lisans programının gerektirdiği asgari 240 AKTS veya 120 krediyi tamamlaması,
c) Genel not ortalamasının en az 2,00 olması
gerekir.
(2) Diploma hazır oluncaya kadar öğrencinin isteği üzerine, kendisine geçici mezuniyet

belgesi verilir.
(3)  Diplomalar, Rektör tarafından imzalanır.
(4) Öğrencinin diplomasını alabilmesi için, eğitim ücretinin tamamını ödemiş ve ilişik

kesme formunu tamamlanmış olması şarttır.
Diploma eki düzenlenmesi
MADDE 33 – (1) Mezun olan öğrenciye diploma ile birlikte diploma eki ve not döküm

belgesi verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal ve Yandal Programları, Yatay ve Dikey Geçiş Programları, Özel
Öğrenciler, Uluslararası Öğrenci Değişim Programları, Sertifikalar

Çift anadal programı
MADDE 34 – (1) Öğrenciler, Üniversitenin iki lisans programından eş zamanlı olarak

ders alıp iki ayrı diploma almak üzere Çift Anadal programına devam edebilirler. Çift Anadal
programı, ilgili iki bölümün talebi, ilgili fakülte kurullarının önerisi ve Senatonun kararı ile
açılır.

(2) Çift Anadal programlarına öğrenci kabulü ve Çift Anadal programlarının yürütül-
mesine ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana-
dal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir.

Yandal programları
MADDE 35 – (1) Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversite içinde başka bir

diploma programı kapsamında belirlenmiş dersleri almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen
bir belge alabilmek için bir Yandal Programına kayıt yaptırabilir. Yandal Programı, ilgili iki
bölümün talebi, ilgili fakülte kurullarının önerisi ve Senato’nun kararı ile açılır. Yandal Prog-
ramına öğrenci kabulü ve Yandal Programının yürütülmesine ilişkin esaslar, Yükseköğretim
Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal,
Yandal ve Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili
diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenir.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Üniversite programlarına üniversite içinden veya dışından yatay ve

dikey geçişler ile öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyin-
deki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Ya-
pılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Se-
nato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjan çerçevesinde, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı
ile gerçekleştirilir.
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Uluslararası öğrenci değişim programları
MADDE 37 – (1) Üniversitenin Lisans bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler, Erasmus

Programı kapsamında olan ya da Üniversitenin ikili anlaşma yaptığı yurt dışındaki diğer yük-
seköğretim kurumlarına gitmek için, ilan edilen kriterleri sağlamak koşuluyla, Uluslararası
Ofise başvurabilirler.

(2) Öğrencinin kalma süresi ikili anlaşmalarda belirtilen süreyi aşamaz. Anlaşmalarda
süre belirtilmediği durumlarda, bir kurumda en fazla birbirini izleyen iki yarıyıl öğrenci olarak
kalınabilir.

(3) Gidilen yükseköğretim kurumunda geçilen süre, öğretim süresinden sayılır.
(4) Öğrenciler, gittikleri Yükseköğretim kurumundaki programın koşullarına ve süre-

lerine uymakla yükümlüdürler; Üniversite gerekli gördüğü hallerde belge talebinde bulunabi-
lir.

Uluslararası değişim programlarına başvuru
MADDE 38 – (1)  Öğrenciler, ilan edilen tarihlerde, başvuru belgelerini Uluslararası

Ofise eksiksiz olarak teslim eder ve duyuruda belirtilen mülakatlara katılırlar.
(2) Erasmus programı için başvurular ve seçim, Senatonun belirlediği esas ve ilkelere

göre yapılır. Seçim sonuçları başarı sıralamasına göre ilan edilir.
Değişim öğrencileri için akademik program
MADDE 39 – (1) İkili anlaşmaların gerektirdiği durumlarda, öğrencilerin alacakları

derslerin belirtildiği öğrenim anlaşması, öğrenci gitmeden, gönderen Üniversite ve gidilen ku-
rumların akademik organları tarafından beraberce hazırlanıp ilgili bölüm değişim koordinatörü
tarafından onaylanır. Yapılacak değişiklikler için de yine ilgili bölüm değişim koordinatörü
onayı alınır

(2) Akademik programı Üniversite tarafından onaylanmayan öğrenci herhangi bir ta-
lepte bulunamaz.

Notlar ve not belgesi
MADDE 40 – (1) Öğrenci, dönüşünden sonra notlarını gösteren imzalı ve onaylı bir

not belgesinin gittiği yükseköğretim kurumu tarafından gönderilmesini sağlamak zorundadır.
Bu belgeye göre aldığı derslerin not ve kredilerinin İpek Üniversitesi’ndeki karşılıkları ilgili
Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin not
belgesine işlenir.

Gidilecek üniversiteye başvuru süreci
MADDE 41 – (1) Gidilecek üniversite ile yazışmalar ve karşı üniversite tarafından is-

tenen belgelerin hazırlanması, öğrencinin sorumluluğundadır. Ancak Uluslararası Ofis giden
öğrenciye izlenmesi gereken prosedür ile ilgili bilgilendirme toplantısı (oryantasyon) yapmakla
yükümlüdür.

Öğrencilerin diğer üniversitedeki statüleri
MADDE 42 – (1) Değişim programları kapsamında yurt dışında geçirilen süre, azami

öğrenim süresine dâhildir.
(2) Öğrenci, değişim öğrencisi kabul edildiği dönem için öğrenim ücreti sorumluluk-

larını yerine getirmekle yükümlüdür. Öğrenim ücretleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
Üniversiteye ödenir. Gidilen kuruma herhangi bir harç ödemesi yapılmaz; ancak barınma, ula-
şım, vize ücreti, kişisel harcamalar, beslenme, sağlık sigortası gibi masraflar, öğrencinin so-
rumluluğundadır.

(3) Yurtta ikamet etmekte olan öğrenciler, haklarının saklı tutulması için yurt yönetimine
dilekçe ile başvururlar. Yurtta kalmadıkları süre için herhangi bir ödeme yapmazlar. Öğrenci-
lerin Üniversiteden aldıkları bursların değişim dönemi boyunca ödenmesine devam edilir.
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Gelen öğrenciler ile ilgili esaslar
MADDE 43 – (1) İkili anlaşmalarla İpek Üniversitesi Lisans Programlarına gelen öğ-

renciler, söz konusu anlaşmanın hükümlerine tabidir. İpek Üniversitesi’ndeki eğitim süresi,
anlaşmadaki süreyi aşamaz. Gelen öğrencilerin başvuru, ders seçimi, kabul mektubu gönde-
rilmesi, oryantasyon programı, not belgesi vb. işlemleri, Uluslararası Ofis tarafından Üniversite
sayfasında duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesilmesi

Kayıt dondurma
MADDE 44 – (1) Öğrenciler yıllık öğretim ücretinin 1/3’ünü ödemek koşuluyla ve il-

gili yönetim kurulu tarafından kabul edilecek haklı ve geçerli sebeplerle, lisans programlarında
bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere, en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Kayıt don-
durmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Hastalık, tabii afetler, yurt dışında öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alın-
ma durumu, gözaltına alınan ya da tutuklananlardan, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik
ile sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat edilmesi ve benzeri haklı ve geçerli
mazeretler nedeniyle öğrencinin veya belirlediği vekilinin başvurusu üzerine, ilgili yönetim
kurulunun kararı ile öğrenciye kayıt dondurma izni verilebilir.

b) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak doğrudan ilgili dekanlığa yapar.
c) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci dilekçesine kayıt dondurma nedenine

göre ilgili belgeleri ekler.
ç) Kayıt dondurma isteği kabul edilen öğrenciler, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine

katılamaz, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Bu süre, öğrenim süresinden sayıl-
maz.

d) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl ortasında meydana gel-
mesi halinde, öğrenci o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır. Tahsil edilmiş
öğrenim ücretinin, (a) bendinde belirtilen kesinti yapıldıktan sonra geriye kalanı,  daha sonraki
dönem ücretlerine mahsup edilir.

e) Burslu öğrenciler yasal kayıt dondurma süresi içerisinde herhangi bir ödeme yap-
mazlar. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt dondurma süresince, yaşam katkı payları kesilir ve
yurt imkânları iptal edilir.

f) İlgili yönetim kurulu kararında öğrencinin kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.
Kayıt sildirme
MADDE 45 – (1) Kayıt sildirmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, danışman, bölüm/program baş-

kanı ve ilgili dekan tarafından onaylanan bir dilekçeyle Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur-
lar.

b) Ders yılı başında yeni kayıt yapan veya kayıt yenileyen öğrencilerden, bir süre sonra
ayrılmak isteyenler; önceki yıllar dâhil, ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini
yerine getirmek zorundadır.

c) Kayıt sildirme posta yoluyla yapılamaz. Kayıt sildirmek için öğrencinin şahsi müra-
caatı gerekir. Ancak, özel hallerde mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla,
öğrencinin noter aracılığıyla belirleyeceği vekil tarafından Üniversiteden kaydı sildirilebilir.

ç) Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve esaslar, Senato tarafından düzenle-
nir.

d) Kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diplomalar
iade edilir.
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e) Kayıt silinme aşamasında, ilişik kesme belgesinde belirtilen şartların yerine getirilmiş
olması gerekir.

f) Yukarıda belirtilen nedenler dışında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde-
lerindeki şartları ya da yükümlülükleri yerine getirmeyerek kaydı silinme durumuna gelmiş
öğrencilere de yukarıdaki hükümler uygulanır.

İlişik kesme
MADDE 46 – (1) Yükseköğretimden çıkarma cezası alan veya sağlık raporu ile belge-

lenen durumlarda öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrenciler ile herhangi bir nedenle
başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin ilişikleri kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 47 – (1) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya

ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekli-
liklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim
elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler ve düzenlemeler
yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm
düzenlemelere rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alınması
sağlanır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, sorumlu olduğu derslerin sınavlarına girmek
zorundadır; ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli
öğrencinin durumu dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi ve
biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Öğrencinin talebi doğrultusunda, sınavda kullanıla-
cak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç ve benzeri gereçler, okuma ve yazmaya yardımcı kişi ya
da araçlar sağlanır.

(3) Engelli öğrencilerin bilgiye erişimi için gerekli önlemler alınır.
Tebligat
MADDE 48 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır. Durumun niteliğine göre ve zorunlu hallerde öğrenciye,
Üniversitenin ilgili biriminde imza karşılığında yapılan tebligat geçerlidir. Ancak öğrenciye
ulaşılamayan durumlarda yazılı olarak Üniversite içinde öğrenciler için ayrılmış ilan panola-
rında veya elektronik ortamda bildirim yapılır.

(2) Adresini değiştiren ve bunu, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmeyen ya da yanlış
veya eksik adres veren öğrencilerin ilk adreslerine gönderilen tebligat geçerli sayılır.

Disiplin işleri
MADDE 49 – (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.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim

Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İpek Üniversitesinden:

İPEK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İpek Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler

Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İpek Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline da-

yalı yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hü-

kümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

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

b) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalının Üniversitedeki tam zamanlı bütün

öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ta-

nımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Enstitü Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan

anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğ-

retim üyesinden oluşan kurulu,

f) Enstitü: İpek Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsünü,

g) GMAT: Uluslararası bir sınav olan Graduate Management Admission Test sınavını,

ğ) GNO: Genel not ortalamasını,

h) GRE: Uluslararası bir sınav olan Graduate Record Examinations sınavını,

ı) Hazırlık Okulu: Üniversitenin Hazırlık Okulunu,

i) IELTS: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan, International English Language Tes-

ting System sınavını,

j) İYES: İpek Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

k) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değerini,

l) Müdür: İpek Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürünü,
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m) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü,

ö) Rektörlük: İpek Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

s) TOEFL: Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan Test of English as a Foreign Lan-

guage sınavını,

ş) Üniversite: İpek Üniversitesini,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) Yükseköğretim Kurumu: 4 yıllık üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini

tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin

son yarıyılında olmaları gerekir.

(2) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmeleri için;

a) Lisans öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları,

b) Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce dil sınavında başarılı olmaları ya da bu

Yönetmelik hükümlerine göre İngilizce sınavından muaf sayılmaları veya İngilizce hazırlık sı-

nıfına kabul edilme şartlarını sağlamaları,

c) İlgili anabilim dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik değerlendir-

mesinde başarılı olmaları,

ç) Tezli lisansüstü programlarında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sı-

navından başvurdukları programın puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen

ALES taban puanından az olmamak koşuluyla Anabilim dallarının tespit etmiş olduğu ALES

puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT

veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına baş-

vurularda asgari şartlar, Senatonun onayıyla ilgili program tarafından belirlenir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Doktora programlarına başvuracak adayların;

a) Yüksek lisans derecesini almış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları,

b) Koşullu ön kabul için, yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları,

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuru kabul etmek isteyen anabilim dalları

tarafından belirlenen şartları taşımaları,

ç) YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sı-

navdan bu puan muadili bir puanı almış olmaları

gerekir.
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(2) Adayların doktora programına kabul edilmeleri için;
a) Senato tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden başarılı olmaları,

bu Yönetmelik hükümlerine göre bu sınavdan muaf sayılmaları ya da İngilizce hazırlık sınıfına
kabul edilme şartlarını sağlamaları,

b) İlgili anabilim dalı tarafından yapılacak bilimsel veya sanatsal yeterlik değerlendir-
mesinde başarılı olmaları,

c) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurdukları programın
puan türünde Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen ALES standart puanından az olma-
mak koşuluyla ALES puanını ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES taban puanına
karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmaları,

gerekir.
ALES ve uluslararası sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde GMAT ve

GRE puanlarının geçerlilik süresi beş yıldan fazla olmamak üzere ilgili anabilim dalları tara-
fından belirlenir.

(2) Adayların lisansüstü eğitime kabulü için Üniversiteye başvurduğu tarihte ALES ge-
çerlilik süresi olan üç yılın dolmamış olması gerekir.

(3) Yüksek lisans mezunu olup, mezuniyet tarihinden en fazla bir yarıyıl sonra Enstitüye
doktora eğitimi için başvuranlardan yeniden ALES sınavına girme şartı aranmaz.

Yatay geçişle öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Başka üniversiteye bağlı enstitülerin birinden İpek Üniversitesi ens-

titüsüne yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin, enstitüye kabul edilebilmesi için, ilk girdiği
enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden 4,00
tam puan üzerinden en az 3,00 puan ya da 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alarak başarılı
olmuş ve lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir. İpek
Üniversitesi enstitüsünün anabilim dalları arasındaki yatay geçişler için de aynı şartlar aranır.
Sadece ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olmuş veya

başka bir üniversitenin enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte olanlar veya bu öğrenimini
tamamlamış olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders so-
rumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı
ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Bu statüdeki öğrenciler tam za-
manlı öğrenciler gibi tüm koşullara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler tam zamanlı öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar.

Enstitüye kayıtla ilgili esaslar
MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri,

Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(2) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik

durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sahte
veya eksik belge verdiği veya gerçek dışı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan öğrencilerin,
bulundukları yarıyıla bakılmadan Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üni-
versiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen belgelerin (diploma dâhil) tümü iptal edilir ve hak-
larında kanuni işlem yapılır.
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(3) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;
yüksek lisans programlarına kabul edilenlerin lisans diplomasına, doktora programlarına kabul
edilen yüksek lisans mezunlarının yüksek lisans diplomasına, lisans programlarından doğrudan
doktora programlarına kabul edilenlerin ise lisans diplomasına sahip olması ve Üniversitenin
ilan ettiği diğer şartları yerine getirmesi gerekir.

(4) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için akademik takvimde belirtilen tarihe kadar
mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.

(5) Ders kayıtlarının tamamlanabilmesi için enstitünün onayı gerekir.
(6) Enstitüye kayıtlı öğrenciler akademik takvime göre kayıt yenilemek zorundadırlar.

Kayıt işleminin tamamlanması için öğrenim ücretinin de ödenmiş olması gerekir.
(7) Enstitüde Üniversite tarafından burslu statüde öğrenime hak kazanan öğrenciler,

İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmadan yüksek lisans programından azami iki buçuk yıl, doktora programından
ise azami beş yıl içinde mezun olamadıkları takdirde öğrenimlerine ücretli statüde devam
ederler.

(8) Burslu öğrencilerle ilgili bursun devamı ve sürenin uzatılması konularında nihai ka-
rarı Enstitü Yönetim Kurulu verir.

Bilimsel hazırlık programları
MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık programları öğrencilerin kabul edildikleri akademik

programa intibaklarını sağlamak amacıyla hazırlanmışlardır.
(2) Bilimsel hazırlık programlarındaki dersler ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir.
(3) Bilimsel hazırlık programı en fazla bir akademik yıldan oluşur. Bu süre, ilgili li-

sansüstü programının azami eğitim süresine dâhil değildir.
(4) Öğrenciler, bilimsel hazırlık programına bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü prog-

ramlara kabule ilişkin esaslara göre kabul edilirler.
(5) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programına kaydolan öğrenciler derslere devam etmek ve en az
2,00 akademik ortalama tutturarak başarılı olmak zorundadırlar. Başarısız öğrencilerin enstitü
ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyıl başında bir

ders danışmanı atanır. Ders danışmanı, öğrencinin ilgi alanını dikkate alarak alacağı derslerde
rehberlik yapar. Öğrencinin proje ve tezinin yürütülmesinde rehberlik yapmak üzere görevlen-
dirilecek danışmanlarda aşağıdaki özellikler aranır:

a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir
tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Bu öneri
sonrasında Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının
niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı görevlen-
dirilir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktor unvanına sahip öğretim görevlileri arasından
seçilir.
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b) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için

ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini

veya doktor ünvanına sahip bir öğretim görevlisini, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

c) Doktora tez danışmanı en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı

başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Bu öneri sonrasında Enstitü Yönetim Kurulunun kararı

ile danışman ataması yapılır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği

durumlarda ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından

seçilir.

Öğretim programları

MADDE 13 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve dok-

tora programlarından oluşur.

Dersler ve ders sorumluları

MADDE 14 – (1) Açılacak dersler ve sorumlu öğretim elemanları; anabilim dalı aka-

demik kurulu tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Derslerin sorumluları öğretim üyeleridir. Zorunlu hallerde anabilim dalı başkanlı-

ğının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilim doktoru unvanına sahip

öğretim görevlileri de ders sorumlusu olabilirler.

Ders alma ve bırakma

MADDE 15 – (1) Kayıtlı olduğu programın derslerine kayıt yaptırmış olan öğrenciler,

akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının onayıyla progra-

mında değişiklik yapabilir.

Kredi aktarma

MADDE 16 – (1) Enstitüden özel öğrenci olarak alınan dersler ile başka bir yüksek-

öğretim kurumundan alınan lisansüstü derslerin kredileri; danışmanın görüşü, anabilim dalı

başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla devam edilmekte olan programa

aktarılabilir. Aktarılacak kredi miktarı, programın toplam kredisinin yarısını geçemez.

Adayların bilimsel değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili bilim alanlarındaki

yeterlik düzeylerinin değerlendirilmesi, ilgili lisansüstü programını yürüten anabilim dalı ta-

rafından yapılan bir sınavla gerçekleştirilir.

(2) Mezun olduğu alan dışındaki bir lisansüstü programına başvuran öğrenciler, ilgili

anabilim dalının teklifiyle, bir yılı ve toplam yirmi bir krediyi aşmamak kaydıyla bilimsel ha-

zırlık programına tabi tutulabilirler.

(3) Öğrencilerin kabulü, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 18 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl) iki yarıyıldan oluşur. Senato

tarafından uygun görülen hallerde lisansüstü programları üç dönemden oluşabilir.
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(2) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve her eğitim-öğretim yılı başında
ilan edilir.

(3) Lisansüstü öğretim süresinde izlenecek eğitim ve öğretim programları, mezuniyet
için gerekli koşullar, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan içerikler, Enstitü Yönetim Ku-
rulunun olumlu görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Programların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda, ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavı
olmak üzere üç türlü sınav yapılır. Ara sınavlar yarıyıl içinde yapılır. Devam koşulunu yerine
getiren öğrenci, yarıyıl sonunda belirtilen gün ve saatte final sınavına girer. Senato tarafından
mazereti kabul edilen öğrenci, ara sınav yerine yarıyıl içinde mazeret sınavına alınır. Mazeret
sınavının tarihini Enstitü belirler.

Ders başarı notu

MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu; yarıyıl içinde yapılan ara sınavların, ödevlerin,
uygulamalı çalışmaların ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sı-
navların ve uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içerisindeki ağırlığını ders sorumlusu be-
lirler.

(2) Ders başarı notunun belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Değerlendirmede kullanılan notların anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden karşı-

lıkları aşağıda belirtilmiştir:
Notlar Katsayı % Karşılığı
A 4,00 95-100
A - 3,70 90-94
B + 3,30 85-89
B 3,00 80-84
B - 2,70 77-79
C + 2,30 74-76
C 2,00 70-73
C - 1,70 65-69
D + 1,50 60-64
D 1,00 55-59
F 0,00 0-54
b) Ayrıca değerlendirmede kullanılan diğer notlar ve anlamları şunlardır:
1) S (Satisfactory): Kredisiz dersten geçti. Başarılı dönem projesi, seminer dersi veya

tez dersine S notu verilir.
2) U (Unsatisfactory): Kredisiz dersten kaldı.
3) E (Exempt): Muaf.
4) I (Incomplete): Bir derse kayıt yaptırıp geçerli mazeretinden dolayı yarıyıl içi çalış-

malarını tamamlayamayan öğrencilere (I) notu verilir. Öğrenci eksiğini, genel sınav dönemi
sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrenci dersten ba-
şarısız olmuş kabul edilir.
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5) W (Withdraw): Öğrencinin dersten çekilmesi durumunda verilir.

6) N (Non-attendance): Öğrencinin devamsızlıktan dolayı dersten başarısız olması du-

rumunda verilir.

c) Yüksek lisans programında bir dersten başarılı olmak için en az C, doktora progra-

mında ise en az B notu almak gerekir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi açıldığı ilk yarı-

yılda tekrarlamak zorundadır. Gerekli hallerde danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının öne-

risi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile başarısız olunan seçmeli bir dersin yerine başka bir

seçmeli ders alınabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç onbeş iş

günü içinde, yazılı olarak enstitüye başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınav belgesinin

tekrar incelenmesini isteyebilir. Enstitü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren

en geç beş iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav belgesini inceleyerek sonucu enstitüye

bildirir.

Not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile

aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem not ortalaması (DNO) hesabında; ilgili

dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bö-

lünür. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren kayıt yaptırdığı

derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden

sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dik-

kate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen süre

içinde verilen notlar, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edildikten sonra, akademik durumu

belirten dönem karnesi ile açıklanır. Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü

programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler,

notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine, Öğ-

renci İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 24 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın dü-

zeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara

bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi

başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarlama

MADDE 25 – (1) Öğrenciler F notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrar-

lamak zorundadır. Özel durumlarda ve danışmanın olumlu görüşü alınmak koşuluyla, Enstitü

Yönetim Kurulu ders tekrarını erteleyebilir ve ders alınmışsa dersten çekilme izni verilebilir.

(2) Seçmeli derslerden F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya

yerine geçecek bir başka dersi tekrar R işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten

alınan not F notunun yerine geçer, ancak F notu transkriptte belirtilir.
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(3) Öğrenciler C+ ve daha düşük not almış oldukları dersleri danışmanlarının onayıyla
tekrarlayabilirler. Bu derslerden alınan son not geçerlidir.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Derslere devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı
derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, sınavlara alınmaz ve kendisine "N"
notu verilir.

İzinli ayrılma

MADDE 27 – (1) Senato tarafından kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere, Üni-
versiteye tekrar dönmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yarıyıllık bir
süre; askerlik hizmetleri için, askerlik süresince, eğitim süresinden sayılmadan izin verilebilir.
Bu süre, zorunlu hallerde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) Öğrenciler eğitim süresinden sayılmadan izinli geçirilen döneme ait mali yüküm-
lülüklerini lisans yönetmeliğinde belirtilen kayıt dondurma şartlarına göre yerine getirmek zo-
rundadırlar.

(3) Belirli bir süre için yurt dışında öğrenim amacıyla izin almış öğrencilerin aldıkları
derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin öğrencilerin öğrenim süresinden dü-
şülmesine ilişkin hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve
anabilim dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle öğrenimlerine devam ederler.

(5) İzin sürelerinin tamamlanmasından önce Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir di-
lekçeyle Enstitü Yönetim Kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı

MADDE 28 – (1) Bu program kredili dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasından
oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak
zorundadır.

Öğrenim süresi

MADDE 29 – (1) Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, bir yıllık İngilizce
hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dö-
nemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç
yıldır.

(2) Üç yıl içerisinde tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar
tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrar alıp almayacakları ve tez hazırlama
ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve anabilim dalı
başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak ko-
şuluyla en az yedi adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan, notu başarılı veya başarısız
(S/U) olan bir adet kredisiz seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur.
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(2) Bir yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını
danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun;

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,
b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla, başka lisans ve lisansüstü

programlarda almış olduğu derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak
tamamlayabilir.
(3) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin

20 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve transkriptte gösterilir.
(4) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı ta-

rafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu be-
lirleyerek enstitüye bildiren öğrencinin, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt
yaptırması ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermesi gerekir.

(5) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu, tez da-
nışmanı ve ilgili programdan bir öğretim elemanı ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(6) Seminer bitiminde, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan
öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye teslim edilir. Tutanakta so-
nuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki
dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezi önerisi
MADDE 31 – (1) Programdaki derslerini 4.00 üzerinden 2.75 GNO ile tamamlayarak

gerekli krediyi toplayan öğrenci bir tez önerisi hazırlamak zorundadır. Öğrenci ve danışmanının
önerisi üzerine tezin başlığı, amacı ve kapsamı belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanının
onayıyla hazırlanan tez önerisi ilgili anabilim dalı akademik kurulunun olumlu kararı ile ikinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Tez önerisi
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senato tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Jüri; 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. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz.

(3) Tez savunmasının tarihi tez danışmanının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından kararlaştırılır. Öğrenci bu tarihten en az bir ay önce tezi jüri üyelerine teslim etmek zo-
rundadır.

(4) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Tez sınavı izleyiciye açık olarak yapılır.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla, kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(6) Tez savunması hakkında kabul kararı verilen öğrenci tezli yüksek lisans programını
başarıyla bitirmiş sayılır. Öğrenciler, tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile enstitü müdürü ta-
rafından imzalanmış beş nüshası ile tezin elektronik kopyasını ve Yükseköğretim Kurulu tara-
fından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu, en geç on beş gün içinde enstitüye
teslim ederler.

(7) Tezi reddedilen öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden
tez hazırlayıp sunması gerekir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde tezi yeniden
sunar.

(9) Tez savunmasından üç kez üst üste kabul alamayan öğrencinin tezli yüksek lisans
programına hangi aşamadan başlatılacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulunun onayıyla karar verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 33 – (1) Bu program, kredili dersler ve kredisiz dönem projesi dersinden

oluşur.
Öğrenim Süresi
MADDE 34 – (1) Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenim süresi, bir yıllık İngilizce

hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami üç yıldır.

(2) Üç yıl içerisinde tezsiz yüksek lisans programından başarı ile mezun olamayanlar
tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrar alıp almayacakları ve bitirme pro-
jesi hazırlama ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve
anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak ko-

şuluyla, en az on adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Bitirme projesi dersi kredisiz
olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alın-
dığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün ilan ettiği yazım kural-
larına uygun yazılı bir rapor vermek zorundadır. Bu rapordan S notu alan öğrenci tezsiz yüksek
lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır.

(2) Öğrencinin kredili olarak alacağı derslerden en çok üç tanesi ileri düzeydeki lisans
derslerinden seçilebilir.

(3) İlgili anabilim dalı başkanlığınca ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla, en geç
birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülme-
sinde bir danışman ilgili anabilim dalındaki öğretim elemanları arasından belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, programında öngörülen kredi tutarının en çok yarısını
danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla;

a) Diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alarak,
b) En az bir yarıyıl başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla başka lisans veya lisansüstü

programlardan almış olduğu derslerini nakil dersi olarak geçerli saydırarak,
tamamlayabilir.
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(5) Öğrencinin, Üniversite dışından almış olduğu derslerin notları, bu Yönetmeliğin

20 nci maddesindeki tablo esas alınarak belirlenir ve transkriptte gösterilir.

(6) Bütün dersleri 2.0 GNO ile ve bitirme projesini S notu ile bitiren öğrenci tezsiz yük-

sek lisans programını başarıyla bitirmiş sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının kapsamı

MADDE 36 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler

için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla; en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kre-

dilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçi-

lebilir.

(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleştirilmiş doktora programları şek-

linde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili yükseköğretim ku-

rumu ile yapılan protokole göre ve Yükseköğretim Kurulunun onay vermesiyle belirlenir.

(4) Ders aşamasını başarıyla bitiren öğrencilere programa devam etmek istemedikleri

ya da tez aşamasında başarısız olmaları durumunda yüksek lisans diploması verilir.

Öğrenim süresi

MADDE 37 – (1) Doktora programında öğrenim süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sı-

nıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dö-

nem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami sekiz yıldır.

(2) Yukarıda belirtilen süreler içerisinde doktora programından başarı ile mezun ola-

mayanlar tekrar kayıt yaptırabilirler. Bu durumda hangi dersleri tekrar alıp almayacakları ve

tez hazırlama ile alakalı hususlar ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından belirlenir ve

anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir.

Doktora programının ders aşamasında başarı

MADDE 38 – (1) Programlarında öngörülen dersleri, 4,00 üstünden en az 3,00 GNO

ile tamamlayan öğrenciler ders aşamasını başarıyla geçmiş sayılırlar.

(2) Ders aşamasını başarıyla geçen öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Aksi halde bu şartı sağlayana kadar B- ve daha düşük not aldıkları dersleri tekrarlarlar.

Doktora yeterlik sınavı ve tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına

girmeye hak kazanırlar.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu

tarafından onaylanan, tam zamanlı görev yapan ve içlerinden biri tez danışmanı olan en az üç

ya da beş öğretim üyesinden müteşekkil bir jüri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(3) Yeterlik sınavının ne zaman yapılacağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun

önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
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(4) Doktora yeterlik sınavı, ilgili programın öngördüğü şekilde yazılı veya sözlü olarak

yapılabilir. Sınav jürisinin öğrencinin sınavdaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Jüri bu kararını sınavı izleyen üç

gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen ya-

rıyıl içinde tekrar sınava alınabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin jürinin önerisiyle

kredili veya kredisiz yeniden ders alması istenebilir. Bu derslerde başarılı olan öğrenciler ye-

terlik sınavına yeniden girebilirler. Yeterlik sınavında toplam üç kez başarısız olunması duru-

munda, öğrencinin programının derslerini yeniden alması zorunludur. Hangi derslerin alına-

cağına ilgili anabilim dalı akademik kurulunun teklifiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, takip eden akademik yarıyıl başında akademik tak-

vimde belirtilen kayıt döneminde doktora tezine kayıt yaptırır. Üst üste iki akademik yarıyılda

doktora tezine kayıt yaptırmayan öğrenci yeniden yeterlik sınavına alınır.

(6) Yeterlik sınavını geçen öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içerisinde, ilgili anabilim

dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

En az üç en fazla beş öğretim üyesinden oluşan komitede, tez danışmanından başka, ilgili ana-

bilim dalından iki ya da dört üye bulunur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci

tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir. Sonraki aşamalarda ilgili anabilim dalının

önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla Tez İzleme Komitesi üyeliklerinde değişiklik ya-

pılabilir.

(7) Yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde tez önerisini, Tez İzleme Ko-

mitesi önünde sözlü olarak savunur. İstenilen süre içinde önerisini sunmayan öğrencinin tez

notu I olur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün

önce komite üyelerine ulaştırır. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez önerisinin kabul veya red-

dine salt çoğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde bir tutanakla Enstitüye bil-

dirir.

(8) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Danışman veya tez konusu değişen öğrenciye yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir.

Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konu-

sunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunabilir. Tez önerisi bu savun-

mada da reddedilen veya verilen süre içinde tez önerisi sunmamış öğrenci için aynı süreç tek-

rarlanır.

(9) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmalarına iki akademik yarıyıl içinde başla-

mayan öğrencilerden yeniden tez önerisi vermesi istenir.

Tez danışmanı ataması

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

her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için

dördüncü yarıyıl sonuna kadar enstitüye ilgili anabilim dalında ders veren öğretim üyeleri ara-

sından bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı ataması, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla

kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci

tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı diğer yükseköğretim kurumlarının öğretim üye-

lerinden seçilebilir.
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(2) Tez danışmanı ve öğrenci, tez konusunu belirleyip enstitüye bildirir.
(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin veya danışmanın talebi, ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.
Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazar ve jüriye sınav tarihinden en geç bir ay önce
teslim eder.

(2) Doktora tezi savunmasının tarihi tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun kararıyla ilan edilir.

(3) Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Doktora tez savunması dinleyiciye açıktır.

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

(5) Tezi kabul edilen öğrenci doktora programını başarıyla tamamlamış sayılır. Öğren-
ciler doktora tezlerinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile enstitü müdürü tarafından imzalanmış beş
nüshası ile tezin elektronik kopyasını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için dol-
durulmuş tez veri giriş formunu, tez savunması tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye
teslim ederler.

(6) Tezi reddedilen öğrencinin, doktora programının hangi aşamasından başlatılacağına
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar
verilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğren-
ciye altıncı fıkra hükmü uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Mezuniyet

MADDE 42 – (1) Kayıtlı olduğu lisansüstü programının bütün şartlarını sağlayan ve
ilişik kesme işlemlerini tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Diplomalar

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin diploması,
gerekli çalışmaların tamamlandığı akademik yılın sonunda verilir.

(2) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, Enstitü Müdürü ve Rek-
törün imzalarını taşıyan geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilir.

(3) Birleşik doktora programını tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması da
verilir.

Diploma kaybı ve yeni diploma hazırlanması

MADDE 44 – (1) Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye
baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye
başvurulması koşuluyla yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle
düzenlendiğine ilişkin ibare konur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme

MADDE 45 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlü-

ğüne başvurarak, Üniversiteden kayıt sildirme talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğren-

cilere, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak hükümler aşa-

ğıda belirtilmiştir:

a) Her akademik yarıyıl için ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden kayıt

sildirme başvurusu yapan öğrencilere, ödemiş oldukları dönem öğrenim ücretinin üçte ikisi

iade edilir. Kayıt tarihinden sonra başvuru yapan öğrencilere herhangi bir iade yapılmaz. Ücret

iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve

kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade

etmiş olması gerekir.

b) Kayıt sildirdikten sonra Enstitüye geri dönmek isteyen öğrencilerin Enstitüye yeniden

başvurmaları gerekir. Bu öğrencilerin hangi aşamada programa başlatılacağına ilgili anabilim

dalı akademik kurulunun tavsiyesiyle Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Disiplin işlemleri

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

hükümleri uygulanır.

Burslar

MADDE 47 – (1) Öğrencilerin bursluluk durumları, Rektör tarafından oluşturulan bir

komite tarafından ve Üniversitenin belirlediği esaslara göre yapılır.

Ücretler

MADDE 48 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından be-

lirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin belirlenen bu ücretleri ödemeleri gerekir. Öğrenim ücretini

ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem ba-

şında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğ-

rencilik haklarını kaybederler.

(2) Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrencilerin uzaklaştırma ce-

zasının süresine ve öğrenime tekrar başlayacağı tarihe göre ödemekle yükümlü oldukları dönem

öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3/3/1983 tarihli ve

17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat

ve İşleyiş Yönetmeliği ile 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA 

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013 Yılı

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci ve dokuzuncu

fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2009/19)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (SGM: 2013/14)

MADDE 1 – 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest

Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis

edilmiş olan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Szutest

Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümraniye/İSTANBUL

adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,

3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin

(2006/42/AT) Ek IV'ünün 9, 13 ve 17 nci sıralarında yer alan;

9) Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşalt-

malı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm'den, hızı 30 mm/s'den yüksek olan, abkant

presler de dahil olmak üzere, presler,

13) El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı

çöp kamyonları,

17) Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha

fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar

için Tam Kalite Güvencesi (Ek X, Madde 13 3(c) ve 4(b)) kapsamında, Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
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(3) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,
a) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar

Yönetmeliğinde (97/23/AT) yer alan;
1) AT Tip İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B),
2) AT Tasarım İncelemesi (Yönetmeliğin EK III- Modül B1),
3) Üretim Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül D),
4) Ürün Doğrulaması (Yönetmeliğin EK III- Modül F),
5) AT Birim Doğrulaması (Yönetmeliğin EK III- Modül G),
6) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H),
7) Son Değerlendirme İzlenerek İç Üretim Kontrolleri (EK-III Modül A1),
8) Tipe Uygunluk (EK III- Modül C1),
9) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I - 3.1.2),
10) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I - 3.1.2) kapsamında
b) 5/6/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı

Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelikte (92/42/AT) yer alan;
1) Üretim Kalite Güvencesi (EK IV - Modül D) kapsamında,
c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara

Dair Yönetmelikte (90/396/AT) yer alan;
1) AT Tipe Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi - EK II.3) kapsamında, Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
(4) SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,

30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Da-
hilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmeliğin (2006/95/AT)
7 nci ve 13 üncü maddeleri kapsamında uyuşmazlık halinde rapor hazırlama ve güvenlik tedbiri
için görüş bildirme konularında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendiril-
miştir.

(5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (87/404/AT) Basit
Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi (Madde 10),
b) AT Uygunluk Beyanı (Madde 12, 13 ve 14),
c) AT Doğrulaması (Madde 11),
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmiştir.
(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (95/16/AT) Asansör

Yönetmeliğinde yer alan;
a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”

ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak, “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm” ibaresi “Ekonomi Bakanlığının
http://www.ekonomi.gov.tr/avrupabirligi/index.cfm?sayfa=77F73EFE-D8D3-8566-
4520313A83AEA68F” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA MERCİMEK (OVAL) BAŞLI YILDIZ TORNAVİDA YUVALI

SAC VİDALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 7051)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/20)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/7/2000 tarih ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi
Standard Tebliği (ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 432-7
EN ISO 7051 “Cıvatalar-Sac Cıvataları-Bölüm 7: Havşa Mercimek Başlı-Yıldız Tornavida
Yuvalı” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları
Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 7051 “Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız
Tornavida Yuvalı Sac Vidaları” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygula-
nacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 7051 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:
Bu standard, vida dişi boyutları ST 2,2 dahil ila ST 9,5 dahil olan, havşa mercimek

(oval) başlı yıldız tornavida yuvalı sac vidalarının karakteristiklerini kapsar.
MADDE 4 – (1) TS EN ISO 7051 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 7051 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet
sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/11/2009 27406

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/4/2010 27561
2- 24/9/2010 27709
3- 27/7/2012 28366
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Ka-
mu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine
Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı ben-
di gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı
İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının söz-
leşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı
dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/7/2013 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
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Olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2013/11)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyaların (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymeti

haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan

gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir ör-

neği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan

brüt 25 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın

gözetim uygulamasından muaftır.
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Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun olarak dol-

durulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne ile-

tilmesi gerekmektedir. 

İnceleme 

MADDE 4 – (1) EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun ve EK II’de be-

lirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü

tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir. 

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez. 

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğin 1 inci madde-

sinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin

uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha

az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın

ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fa-

tura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçer-

lilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi

gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi dü-

zenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya geçerlilik

süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim

belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili

belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi du-

rumunda gözetim belgesi düzenlenmez. 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 350)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 357)

MADDE 1 – 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak
Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nin 3 üncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum ta-
rafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapıl-
mamış konutlarda her bir metrekare için 15/1/2013 tarihinden itibaren 1,09 TL/m² yakıt bedeli
tahsil edilir.

Diğer taraftan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke gene-
linde henüz tamamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da devam
ettiği dikkate alınarak; ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci
fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında
hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.

Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri tak-
dirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanların-
daki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca
karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir
metrekare başına 15/1/2013 tarihinden itibaren 0,11 TL/m² tahsil edilir.”

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

—— • ——
Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel

Başkanlığı)’ndan:

657 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 41 İNCİ MADDESİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 9 uncu maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa eklenen geçici 41 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra
teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-
geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 25/6/2013 tarihi itibarıyla;
1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,
2) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanu-

nunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
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3) 9/11/1983 tarihli ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,
5) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,
6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi,
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,
8) 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası,
9) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz-

leşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

10) 23/7/2003 tarihli ve 4954   sayılı Türkiye Adalet Akademisi  Kanununun 24 üncü
maddesi,

11) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanunun 26 ncı maddesi,

12) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

13) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi,

14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci mad-
desinin üçüncü fıkrası,

15) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü
maddesi,

16) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

17) 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ku-
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

18) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası,

19) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

20) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,
21) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
22) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

23) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,
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24) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci
fıkrası,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta
olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan 2/8/2013
tarihinden itibaren, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun
kapsamında istihdam edilenler otuz gün, yukarıda yer alan diğer mevzuat kapsamında istihdam
edilenler ise altmış gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde, pozisyonlarının vizeli olduğu
teşkilat ve birimde, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi kurumlar bakımından bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
cetvellerde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer ku-
rumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına,
pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre 190 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetveller veya kurumların kadro cetvellerinde yer
alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca
müştereken belirlenen memur kadrolarına,

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde
25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen
genel şartları taşıyanlardan, 2/8/2013 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvu-
ranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye
Radyo ve Televizyon Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12
nci maddesi çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında ça-
lışmakta olan ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen
Personel Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, 2/8/2013
tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bulunduğu pozisyon unvanıyla
aynı unvanlı memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu
olmaması halinde Kurumda halen var olan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla Genel
Müdürlükçe belirlenecek memur kadrolarına,

2/8/2013 tarihinden itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanacakları hüküm altına
alınmıştır.

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına
giren sözleşmeli personelden;

1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel po-
zisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosuna atanacaklar için bilgi amaçlı olarak ekte yer
alan (I) sayılı Liste düzenlenmiştir.

2) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde sözleşmeli personel po-
zisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı memur kadroları
anılan maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Baş-
kanlığınca müştereken belirlenerek ekte yer alan (II) sayılı Listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK 

GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 68)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve

taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere; sınır kapılarımızdan giriş ve

çıkış yapan yabancı veya geçici plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerinin düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu-

nun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Birim taşıt: Yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil bel-

gesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya

tek başına kamyoneti,

c) Geçici plakalı taşıt: Bir ülkeden başka bir ülkeye satılan ve ülkemiz üzerinden transit

geçen taşıtı,

ç) Geçiş belgesi: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından

kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer ülkede

kayıtlı bir karayolu aracına verilen belgeyi,

d) Kamyonet: Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal

edilmiş motorlu taşıtı veya sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de

bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik panelvanı,

e) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol,

köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

f) Minibüs: Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüsü,

g) Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine

gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

ğ) Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri

olan motorlu taşıtı,

h) Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan

taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
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ı) Taşıt: Karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş ma-

kineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adını,

i) Taşıt katarı: Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en az

bir çeken ve en çok iki çekilen römork veya bir yarı römork ile bir römorktan oluşan aracı,

j) Transit geçiş: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden

geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler

üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

k) Üçüncü ülke taşıması: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma nok-

talarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları,

ifade eder.

Eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı taşıtların geçiş ücretine ilişkin esaslar

MADDE 4 – (1) Eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı dolu veya boş taşıtlardan;

a) Anlaşmalı ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarı için;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,01 Euro veya karşılığı Türk Lirası,

b) Anlaşmasız ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarı için;

Taşıt + Yük toplamının Ton x Km'si için 0,015 Euro veya karşılığı Türk Lirası,

geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların giriş ve çıkışlarına izin verilir.

(2) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların farklı yabancı ülkelerde

kayıtlı olması halinde; bu birim taşıt veya taşıt katarı için alınacak geçiş ücretinin hesaplan-

masında; geçiş ücreti tarifesi yüksek olan taşıtın ülkesi esas alınır.

(3) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtlardan herhangi birinin Türki-

ye’de kayıtlı olması ve/veya geçiş ücretinden muaf bir ülkeye ait olması halinde; bu birim taşıt

veya taşıt katarı için alınacak geçiş ücretinin hesaplanmasında, yabancı veya geçiş ücretine

tabi olan taşıtın ülkesi esas alınır.

Geçici plakalı taşıtlara ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Otomobiller hariç, geçici plakalı taşıtların ülkemizden transit geçiş-

lerinde sınırdan girişte olmak üzere;

a) Boş motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası

ücret alınır.

b) Yüklü motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 1200 Euro veya karşılığı Türk

Lirası ücret alınır.

c) Kamyonet ve minibüs cinsi taşıtlardan bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen

ücretin ¼’ü (bir bölü dördü) alınır.

ç) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların herhangi birinin geçici plakalı

taşıt olması durumunda geçici plakalı taşıtın boş veya dolu olmasına bağlı olarak bu fıkranın

(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ücret alınır.
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d) Bir birim taşıtta veya bir taşıt katarında yer alan taşıtların her birinin geçici plakalı

taşıt olması durumunda her bir taşıt için taşıtın boş veya dolu olmasına bağlı olarak bu fıkranın

(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ücret alınır.

(2) Türkiye’ye ithal edilerek getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı yüklü

taşıtlardan sınırdan girişte taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

İstisnai haller

MADDE 6 – (1) Geçiş belgesi veya Bakanlığımız özel iznini gerektirdiği halde; geçiş

belgesiz veya özel izin alınmaksızın yapılan eşya/yük taşımalarında her taşıma türü için birim

taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu

taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.

(2) Uygun olmayan geçiş belgesiyle yapılan üçüncü ülke eşya/yük taşımalarında, birim

taşıt veya taşıt katarı için 3.000 (üçbin) Euro veya karşılığı Türk Lirası geçiş ücreti alınır ve bu

taşıtların ülkemize/ülkemizden giriş ve çıkışlarına izin verilir.

Geçiş ücretlerinin tahsili

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ’de yazılı ücretlerin tahsili Maliye Bakanlığınca yapılır. Bu

Tebliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretlerin usulüne uygun olarak giriş sınır

kapısında ilgili maliye veznesine ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespiti halinde; öden-

meyen veya eksik ödenen miktarlar çıkış sınır kapısında üç katı olarak tahsil edilir.

Diğer hususlar

MADDE 8 – (1) Tamir, bakım, onarım, tadilat amacıyla veya geçici ithal kapsamında

boş olarak ülkemize giriş yapan ve ihraç yükü alarak dolu çıkış yapan yabancı ülke taşıtları

için 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

(2) İnsani yardım malzemesi/yükü taşıyan yabancı plakalı taşıtlardan bu Tebliğin 4 üncü

ve 5 inci maddelerinde belirtilen ücretler alınmaz.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin olarak Ülkemizin taraf olduğu çok taraflı ve ikili

anlaşmalar ve bu anlaşmalar çerçevesinde yapılan protokol hükümleri saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici

ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 44) yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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TEMMUZ GÜNSÜZLERİ CAYMAZ 
2900-12 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Ağustos 2013 
ÇARŞAMBA Sayı : 28731 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 
   VAN 
Esas No : 2012/808  
Karar No : 2012/462 
Hükümlü Kimliği : Arif ÖZCAN, Yusuf ve Ratife oğlu, 01.11.1989 doğumlu, Balıkesir 

İli, Kepsut İlçesi, Mahmudiye köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari / Yüksekova 34 ncü Hudut Tugay 7 
nci Hudut Alay 6 ncı Hudut Tabur Komutanlığı emrinde 2011-472 Piyade Sözleşmeli Er iken 
Terhisli. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 22441414574 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Piyade Sözleşmeli Er Arif ÖZCAN hakkında 
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 05.12.2012 gün ve 2012/808 
Esas, 2012/462 Karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

Hükümlü Arif ÖZCAN'ın 14.02.2012-20.02.2012 tarihleri arasında izin tecavüzü suçunu 
işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan ASCK.'nun 66/1-b,ASCK.nun 73. 
ve TCK.nun 62. maddeleri gereğince hükmolunan BEŞ AY hapis cezasına ilişkin hükmün 5271 
Sayılı CMK.nun 5728 Sayılı Kanun ile değişik 231/5 nci maddesi gereğince HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

Sanığın 5271 sayılı CMK.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231 nci maddesinin 8'inci 
fıkrası gereğince BEŞ YIL SURE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA. bu süre 
içerisinde takdiren hükümlü hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin 
UYGULANMAMASINA, 

Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni 
bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN 
DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer 
denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükümlü hakkında verilen 
mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere 
karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Arif ÖZCAN'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında 
verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hükme dair karar Sanık 
Arif ÖZCAN'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31. maddeleri gereğince 
işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık Arif ÖZCAN'a 
tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanık 
Arif ÖZCAN tarafından yedi gün içerisinde Birlik Komutanlığına. Askeri Veya Adliye 
Mahkemelerine verilecek bir dilekçe ile ya da 353 Sayılı Kanunun 197'nci maddesinin 3'üncü 
fıkrasındaki düzenleme gereğince kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri 
Savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için başvuruda bulunularak Ağrı 
12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz 
edilebileceği Sanık Arif ÖZCAN'a ilanen tebliğ olunur. 6529 
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İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/177 
Karar No : 2011/60 
Davacı  : K.H. 
Sanık : RAHİM SADIKOV, Sadık ve Gülnaz oğlu, 1981 Azerbeycan 

doğumlu, Nahçıvan Şerül İlçesi Şehriyar Köyü Azebeycanda 
oturur, bekar, çocuksuz ortaokul mezunu, tekstil işçisi, 600 TL 
gelirli, sabıkasız, Azerbeycan Vatandaşı, 0531.480.00.00 nolu 
telefonu kullanır. 

Tutuklama Tarihi : 27/05/2010, (Kadıköy 2.Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/160 sorgu 
sayıl tevkif müzekkeresi) 

Tahliye Tarihi : 11/08/2010 
Suç : İftira 
Suç Tarihi/Saati  : 26/05/2010 - 13,00 
Suç Yeri  : Kadıköy Emniyet Müdürlüğü 
Karar Tarihi : 01/02/2011 
Sanığın hakkında hırsızlık suçundan yapılan soruşturma sırasında amcasının oğlunun 

kimliğini vererek ona karşı iftira suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK 68 
maddesi delaleti ile 267/1 , 61 maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve sanığın kişiliği göz önüne 
alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın soruşturma sırasında gerçek kimliğini açıkladığı dikkate alınarak sanığa verilen 
cezada TCK 269/2 maddesi gereğince 3/4 oranında indirim yapılarak sanığın 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına 

Sanığın suçun ikrarı lehine indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezada TCK 62 
maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 2 ay 15 gün hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, 

Sanığın TCK nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca 
cezanın infaz tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, 
vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilen sanık hakkında söz konusu 
yasaklamaların sona erdirilmesine, 

Sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin TCK 63 maddesi gereğince verilen cezadan 
mahsubuna, 

1,20 TL mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilen sanık RAHİM SADIKOV 
tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
Sanığın gıyabında, Cumhuriyet Savcısının huzuru ile talebe uygun olarak kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkeme kaleminde zapta geçirilecek 
beyanla Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 

 6444 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
14.000 TON (1 YILLIK) TAHMİL –TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 14.000 TON Tahmil-Tahliye İşi % 20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 50,00 TL. bedelle tahsil fişi 
karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler 
Mahallesi Sivas Bulvarı No:327 Kocasinan-KAYSERİ adresinden temin edilebilir. 

Telefon: 0352.2450432 Faks:0352.2450433 e-posta:caykayseripazarlama@hotmail.com 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.08.2013 günü saat 14.00’e kadar Çaykur Kayseri 
Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 
mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale kısmı tekliflere kapalıdır. 
9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 6697/1-1 

—— • —— 
1 ADET AKARYAKIT VE LPG YERİ ARSASI SATILACAKTIR 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Şanlıurfa Belediyesine ait aşağıda yazılı 1 adet Akaryakıt ve LPG yeri arsası 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır. 
Satışı yapılacak arsanın; 

 

1 YENİCE 5414 1 6.074,21 2.750.000,00 TL 110.000,00 TL 

 
1 - İhale 22 AĞUSTOS 2013 Perşembe günü saat 15:00 de Şanlıurfa Belediyesi Encümen 

salonunda Belediye encümenince yapılacaktır. 
2 - Geçici teminatı muhammen bedelin % 4'üdür.Kati teminat ihale bediinin % 6 dır. 

3 - İhale şartnamesi 30,00 TL. bedel karşılığında Şanlıurfa Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden alınacaktır. 

İlan olunur. 6716/1-1 
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YENİFAKILI KAYSERİ ARASI 2.600 ADET NENEK ELMADAĞ ARASI 400 ADET 
TOPLAM 3.000 ADET MAKİNALI ALIN KAYNAĞI YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/109350 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın  
adı ve miktarı : Yenifakılı Kayseri Arası 2.600 Adet Nenek Elmadağ 

Arası 400 Adet Toplam 3.000 Adet Makinalı Alın 
Kaynağı Yapılması İşi 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 16.08.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
200,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6879/1-1 
————— 

2 ADET SAĞ MAKAS SOL DİL TAKIMI, 2 ADET SAĞ MAKAS SAĞ DİL TAKIMI,  
2 ADET SOL MAKAS SOL DİL TAKIMI, 2 ADET SOL MAKAS SAĞ DİL  

TAKIMI 34,20 LİK R=300 1/9 MAKAS İÇİN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2013/109382 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr/ 
İhale konusu malın  
adı ve miktarı : 2 Adet Sağ Makas Sol Dil Takımı, 2 Adet Sağ Makas 

Sağ Dil Takımı, 2 Adet Sol Makas Sol Dil Takımı, 2 
Adet Sol Makas Sağ Dil Takımı 34,20 Lik R=300 1/9 
Makas İçin Alımı 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 27.08.2013 saat:10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6880/1-1 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KRİMİNAL POLİS 
LABORATUVARLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI BOMBA İMHA 

CİHAZLARI VE PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İçişler Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen Bomba İmha Cihazları ve Parçaları teknik 
şartnamesine ve numunelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç ve dış 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, ihale dokümana bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, İç Piyasadan 
Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. ve 5. Maddesi ve Dış Piyasadan 
Yapılacak Olan Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler, şartname 
bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen 
belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, numuneleri ile birlikte 22.08.2013 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, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve numunelerine 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 60 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 veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 6856/1/1-1 
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BOMB DISPOSAL DEVICES AND PARTS 
WILL BE PURCHASED FOR THE NEED OF TURKISH NATIONAL POLICE HEAD OF 

CRIMINAL POLICE LABORATORY 
Bomb Disposal Devices and parts specified in attached list shall be purchased from 

domestic and foreign market for the need of Head of Criminal Police Laboratory, by taking open 
bids, in accordance with the samples and with the provisions of the commercial and technical 
specifications and delivery schedule and with additional conditions concerning the tender. 

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE. 
a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 
without any charge. However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the 
payment of the tender document’s price (140.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s 
bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 
by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned back to the bidder 
after opening all the bids. In case of complete cancellation of tender or withdrawal from order, the 
tender document’s price shall be reimbursed to the relevant bidder. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and the commercial specification and their 
annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial 
specifications on the purchases to be made from domestic market and 5th article of the 
commercial specifications on the purchases to be made from abroad and the original and a copy 
of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope.  

3. The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığı” with the samples, latest at 12:00 A.M. on 22.08.2013. Bids submitted after this 
time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline, then 
the documents which have to be sent with the offers will be examined and  the samples of 
companies  whose outer envelopes of the bids have no deficiency will be inspected according to 
its sample and the  technical specification prepared by the institution. The inner envelopes 
containing the bid price information shall not be opened till the end of this inspection. With the 
results of inspection, the inner envelopes of the bidders, whose samples have been found 
appropriate with the required conditions, shall be opened. The opening date and time of the inner 
envelopes shall be declared to the bidders. Inner envelopes of the ones that are not appropriate 
shall not be opened and shall be returned to the bidders with all the other documents and samples.  

5. The bid prices shall be valid for a period of at least sixty (60) days as from the inner 
envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning 
this tender 

6. Bidders will bid for the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 
consideration.  

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 
from the last bidding day, in the same currency of their offers at a rate to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8. This work which is subject of the tender is exempted from Public Procurement Law in 
accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office 
reserves the right to terminate the bid or order the item in part or in whole or even to choose 
the winner of the bid. 

To be announced to all candidates. 
 6856/2/1-1 
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KLOR DOZAJ, FUEL-OİL VE SİRKÜLASYON POMPALARI 
TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Santralımız ihtiyacı olan Klor Dozaj, Fuel-oil ve Sirkülasyon Pompalarının temini ve 

işletmeye teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2013/ 105495 
1 - İdarenin 
a) Adresi  : Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 Milas/MUĞLA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 
c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Ad. Klor Dozaj, 3 Ad. Fuel-oil ve 3 Ad. Sirkülasyon 

Pompalarının temini ve işletmeye teslimi işi 
b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 
c) Teslim Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı gün dahil Fuel-oil pompasını 

en geç 31.12.2013 tarihinde, Sirkülasyon ve Klor Dozaj 
pompalarını 90 takvim günü içerisinde teslim 
edeceklerdir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
b) Tarihi ve Saati  : 03/09/2013  14:00 
4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 03/09/2013, Saat 14.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale,  4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi 
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

 6789/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 
ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.034,00 TL ile en çok 66.375,00 TL arasında değişen; 
15/08/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 104,00 TL, en çok 
6.638,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 35 adet binek otomobil, kapalı kasa 
kamyonet, akaryakıt tanker kamyonu, kamyon, terminal aracı, yat motoru, motor bloku, 
motosiklet, yarı römork, atv vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 
Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 16.08.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (274 28 52) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 
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2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

İlan olunur. 6822/1-1 

—— • —— 
2 KALEMDE 200 ADET ATS YOL BOYU YER MAGNETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/107531 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 2 kalemde 200 adet ATS yol boyu yer magneti 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 19/09/2013 Perşembe günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 
Tesisler ve Liman Sipariş Şube Müdürlüğünde (1110 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden (zemin kat)  KDV dâhil 50,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 
tabi değildir. 6872/1-1 

—— • —— 
TADİLAT VE ONARIM İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

17 Temmuz 2013 tarih 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 18.08.2013 tarihinde 
saat 10:00’da zarf teslimi yapılacak, 19.08.2013 tarihinde saat 16:00’da açık eksiltmesi yapılacağı 
duyurulan Ankara ili, Çankaya İlçesi, Konur Sok. No:29 adresinde bulunan Türk Kızılayı Teftiş 
Kurulu Başkanlığına ait binadaki tadilat ve onarım ihalesi iptal edilmiştir. 

 6854/1-1 
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2013/2014 DÖNEMİ ŞEKER AMBARLARI TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLENMESİ İŞİ 
HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt no : 2013/104043  
1 - İdarenin  
a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222–230 27 39 (10 hat) Dahili: 353 0222–230 27 38 
2 - İhale konusu hizmetin :  
a) Niteliği, türü ve miktarı : A - Fabrikamız 2013/2014 Kampanya döneminde üretilecek 

şekerin üretimden alınarak istif edilmesi, satışı halinde 
araçlara yüklenmesi, 

  B - Gerektiğinde Üretimden çıkacak bu şekerlerin 
römorklarla Tali Ambarlara Sevk ve İstifi, 

  C - 2013/2014 Kamp. Bitiminden 2014/2015 Kampanya 
Başlayana kadar stokta bulunan şekerin müşteri 
vasıtalarına yüklenmesi işidir.  

  A - Maddesi +/- %25 Toleranslı 75.000 Ton 
  B - Maddesi +/- %25 Toleranslı 30.000 Ton 
  C - Maddesi +/- %25 Toleranslı 80.000 Ton 
b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 21/08/2013 tarihi saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler: 
İsteklinin teklif ettiği bedelin %20’sinden az olmamak üzere bankalar nezdinde ki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  
4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.3.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İnsan gücüyle yapılan her türlü 
Tahmil Tahliye ile Paletlenmiş ve Paketlenmiş her türlü Tahmil ve Tahliye işleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde 

görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 21/08/2013 tarihi Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker 
Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - 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 fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda ve süresi ihale tarihinden itibaren 75 takvim gününden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6790/1-1 
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YOL ASFALT KAPLAMA (AŞINMA VE BİNDER TABAKASI) YAPIM İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Denizli Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Denizli Merkez Organize Sanayi Bölgesine 
ait yol asfalt kaplama (aşınma ve binder tabakası) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların 
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma 
usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Denizli Ankara Karayolu 18. Km. Bölge Müdürlüğü 

Binası DENİZLİ 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Denizli Merkez Organize Sanayi Bölgesine ait yol asfalt 

kaplama (aşınma ve binder tabakası) yapım işi. 
b) Yapılacağı yer : DENİZLİ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 8.040.000.-TL 
f) Geçici teminatı : 562.800.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 21/08/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü yol yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 
sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Denizli 
Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Denizli Ankara Karayolu 18. 
Km. Bölge Müdürlüğü Binası DENİZLİ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 
Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6794/2-2 
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ALTYAPI İKMAL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Mardin Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin Merkez I. Kısım Organize Sanayi 
Bölgesine ait altyapı ikmal yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 
olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Mardin OSB Bölge Müdürlüğü İstasyon/MARDİN 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mardin Merkez I. Kısım Organize Sanayi Bölgesine ait 

yol ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı 
ikmal yapım işi.  

b) Yapılacağı yer : MARDİN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2015 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 20.007.000.-TL  
f) Geçici teminatı : 1.400.490.-TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 27/08/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan   

1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3’lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya 
postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

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

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Mardin 
Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Mardin OSB Bölge Müdürlüğü 
İstasyon/MARDİN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6846/2-1 
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YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. 

Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:   
2 Yıl süreyle yemek hazırlanması ve dağıtılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

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

İhale Kayıt Numarası : 2013/95349 
1 - İdarenin 
a) Adresi : AMBARLI MAH. DOLUM TESİSLERI YOLU MEVKİİ 

34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme 
Müdürlüğü Avcılar/İstanbul 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 11.11.2013, işin bitiş tarihi 10.11.2015 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme 

Müdürlüğü Avcılar/İstanbul 
b) Tarihi ve saati : 28.08.2013 - 15:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 
mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınan yemek üretimi ile ilgili Gıda Üretim İzin 
Belgesi teklif mektubunun ekinde sunulacaktır 

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

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

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler: 
ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 
edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 
Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 
kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve 
sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 
tarihinde geçerli olması yeterlidir.  

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü yemek hazırlama ve dağıtım 

hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi 
Avcılar/İstanbuladresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini 
Vakıfbank Avcılar Çarşı Şubesi 95000 1500 158007 296 939341 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 
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başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 
olarak kabul edilecektir.  

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz K.Ç. Santrali 
.İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Avcılar/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6791/1-1 

—— • —— 
KATENER HATLARININ REHABİLİTESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/106876 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  
  Haydarpaşa/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sapanca –Arifiye arası Katener hatlarının 

rehabilitesi için, ilişik ihtiyaç listesinde belirtilen 67 iş kaleminin yaptırılması işi 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 20/08/2013 T. Saat : 14.00’de yapılacaktır . 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 
İSTANBUL’a 20/08/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle 
temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 6786/1-1 
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TELEFON SANTRALİ VE KABLOLAMA SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU  
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ambarlı Fuel-Oil Doğal Gaz Kom. 
Çev. Sant. İşl. Müdürlüğünden:  

TELEFON SANTRALİ VE KABLOLAMA SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU 
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt Numarası : 2013/88246 
1 - İdarenin 
a) Adresi : AMBARLI MAH. DOLUM TESİSLERİ YOLU 

MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

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

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı 
İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 130 (yüzotuz) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı 

İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 26.08.2013 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 

alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.  

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

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

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ İÇERİSİNDEKİ, V. GRUP: UYDU, TV VE 

RADYO İLETİŞİM SİSTEMLERİ, VI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ, 
VII. GRUP: SES İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ, VIII. TELEKOMÜNİKASYON 
OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ ve IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE AĞ ŞEBEKESİ 
TEKNOLOJİSİ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Bölümleri Diplomaları ve Mezuniyet belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi 
Avcılar/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.  
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İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 
Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Vakıfbank Avcılar 
Çarşı Şubesi TR 95000 1500 158007 296 939341 no.lu 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 teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı 
İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 
günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 6815/1-1 

————— 
PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

2 YIL SÜRE İLE PERSONEL VE OKUL SERVİSİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2013/105541 
1 - İdarenin 
a) Adresi : AMBARLI MAH. DOLUM TESİSLERİ YOLU 

MEVKİİ 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113 
c) Elektronik posta adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
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2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı 

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

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı 
İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 

c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.11.2013, işin bitiş tarihi 
14.11.2015 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı 

İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 11.09.2013 - 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 7 Ağustos 2013 – Sayı : 28731 

 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunularak sağlanabilir. 

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 
belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 
sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 
%12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır.  
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 
iş deneyimini gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Her türlü minibüs, midibüs ve otobüs ile yolcu taşımacılığı , personel servisi ve okul 

servisi hizmetlerinden en az birinin yapıldığını, belgeleyen iş deneyimleri benzer iş olarak kabul 
edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL 
adresinden satın alınabilir.  

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ 
Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Vakıfbank Avcılar 
Çarşı Şubesi TR 95000 1500 158007 296 939341 no.lu 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 teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil-Doğal Gaz K.Ç. Santralı 
İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6814/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, marka-model, teknik şartnamesi ile ticari 

şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 
 

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

KIRTASİYE MALZEMESİ   
Plastik Telli Dosya (Klasöre Takılabilen) 4.300.000 Adet Teknik Şartname 22.08.2013 
Tükenmez Kalem Sabit Refilli (Mavi) 2.250.000 Adet Marka-Model ve 

Teknik Şartname 
22.08.2013 

Zımba Makinesi Teli uz. 6 mm. 120.000 Kutu Teknik Şartname 22.08.2013 
Zımba Makinesi Teli uz. 4,5 mm. 30.000 Kutu Teknik Şartname 22.08.2013 
Dev Ataş 15.000 Kutu Teknik Şartname 22.08.2013 
Ambalaj Bandı 50.000 Rulo Teknik Şartname 23.08.2013 
PVC Kaplı Bloknotluk 5.000 Adet Teknik Şartname 23.08.2013 
Arşiv Kutusu Prespan 30.968 Adet Teknik Şartname 23.08.2013 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 
Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin 
istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 
zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara 
uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 
numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer 
belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 
değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 
araştırması yaptırılacaktır.  

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



7 Ağustos 2013 – Sayı : 28731 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, grup 
bazında kısmi teklifte bulunabileceklerdir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün 
öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 6857/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): 
ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 
en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları 
gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul 
edilmeyecektir. 

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 
1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen 

koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak, 

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 
onaylanmış olması, 

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 
dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın 
listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların 
hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. 

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır. 
6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 
 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bölüm Anabilim Dalı Doç. Der Açıklama 
Kimya 

Mühendisliği 
Temel İş ve 

Termodinamik 
1 3 Organik fotovoltaik malzemeler ile ilgili 

uluslararası düzeyde çalışmaları bulunmak. 
Alanında en az 1 yıl yutdışı tecrübesine 
sahip olmak. 

 6892/1-1 
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Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 
yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 
Birimi Unvanı Bölüm Der. Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Profesör 
(1), (2) , (3) 

Makine 
Müh. 

1 1 

Uzay ve Havacılık Mühendisliğinden lisans, 
yüksek lisans ve doktora dereceli olmak; 
Akustik/Termoelastik Dalga Propagasyonu, 
Nano/Mikro Parçacık Yapıştırma ve Çıkartma, 
Akustik MEMS Aygıtları, Lazer Bazlı Tahripkar 
Olmayan Test ve Değerlendirme, Titreşim 
Analizi, İmalat Proseslerini İzleme, Sonlu 
Elemanlar Yöntemi, ve Sembolik Hesaplama 
konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası 
saygın bilimsel dergi yayınları bulunmak. 
Yurtdışında yüksek teknolojik konularda özel 
sektör ve üniversite araştırma programı oluşturma 
deneyimi bulunmak. 

 
1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 
yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.    

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı 
olmak. 

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 
 6884/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84161 EK3 nolu kesin parselasyon planı Belediye 

Encümenimizin 16.05.2013 tarih ve  1902/4202 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz 
ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
Ada/Parsel Mevkii 
 64176/1 Yakacık 6851/1-1 

————— 
Macun Mahallesi 63060 ada 23 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 6852/1-1 

————— 
16753 adanın doğusunda kalan yeşil alandan 1808 ve 1809 sokaklara giriş bağlantısı 

yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6853/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Şanlıurfa Mevlana Külliyesi Vakfı (Şanlıurfa Mevlana Vakfı)  
VAKFEDENLER: Ahmet Yalçın, Mehmet Aslan, Ahmet Altun, Mehmet Kömürcüoğlu, 

Ahmet Çiftçi, Mehmet Tunçay, Habib Arslan, Murat Deveci, Halil Saçaklı, Mustafa Canoğlu, 
Abdullah Kaplan, Ömer Faruk Karalök, Kasım Sezer, Reşit Kalınağaç, Mehmet Akıllı, Özkan 
Yurtseven, Mehmet Fethi Tatlıdil. 

VAKFIN İKAMETGAHI: Şanlıurfa 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Şanlıurfa 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/07/2013 tarih ve E.2013/211 K.2013/362 
sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Toplumumuzun dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç 
duyulan ibadethaneler yapmak ve hizmete sunmak, bireylerin gelişimi ve topluma kazandırılması, 
toplum yararına fayda sağlayacak eğitim, sağlık, turizm, sosyal ve kültürel alanlarda maddi ve 
manevi hizmet sunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL nakit  
YÖNETİM KURULU: Habib Arslan, Kasım Sezer, Mehmet Aslan, Ahmet Yalçın, 

Ahmet Altun. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçlarının 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin belirleyeceği amacına en yakın bir 
vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6810/1-1 
————— 

İstanbul’da kurulmuş olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mensupları Sosyal 
Güvenlik ve Dayanışma Vakfı, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/06/2013 tarihinde 
kesinleşen, 07/03/2013 tarihli ve E: 2012/189, K: 2013/125 sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6809/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1744 dosya nolu MERSİN KÜP Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1741 dosya nolu BİLEŞİM Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1677 dosya nolu BAYINDIR TEKNİK Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 
Rize ilinde faaliyet gösteren 1600 dosya nolu YAP-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Adana ilinde faaliyet gösteren 1471 dosya nolu ADANUS İMAR Yapı Denetim Ltd. Şti. 
Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1103 dosya nolu 02 Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 516 dosya nolu PRESTİJ Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Bursa ilinde faaliyet gösteren 213 dosya nolu Y.D Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 63 dosya nolu AYDAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 4 dosya 

nolu BAREM Mim. Müh. Müş. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri 
Bakanlık Makamının 26.07.2013 tarih ve 6410 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 6870/1-1 
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Sabancı Üniversitesinden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

FAKÜLTE 
UZMANLIK 

ALANI 
UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar ve 

Elektrik 

Mühendisliği 

Prof. Dr. 1 

Uygulamalı kriptografi, bilgisayar 

güvenliği, bilgisayar mimarîleri, 

sayısal devre tasarımı, dağıtık 

sistemler, yüksek başarımlı 

bilgisayar aritmetiği, yazılım ve 

donanım geliştirme konularında üst 

düzey uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Türk Dış 

Politikası 
Prof. Dr. 1 

Türk Dış Politikası, Ortadoğu 

siyaseti, Orta Asya/Kafkaslar, 

Uluslararası İlişkiler konularında üst 

düzey uluslararası dergilerde yayın 

yapmış olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektronik 

Mühendisliği 
Doç. Dr. 1 

Konuşma tanıma, sıkıştırılmış 

algılamada işaret geriçatımı, 

konuşma-müzik ayırma, yüz ve 

yüzdeki kritik noktaların analizi, 

biyometri, PET imge geriçatımı 

konularında üst düzey uluslararası 

dergilerde yayın yapmış olmak 

Sanat ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Tarih Doç. Dr. 1 

Osmanlı İmparatorluğu, iktisat 

tarihi, hukuk tarihi, şehir tarihi, 

yeniçağ tarihi konularında üst düzey 

uluslararası dergilerde yayın yapmış 

olmak 

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının 

“Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvuruları’ndan ulaşılabilir.  
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
KURUL KARARI 

Karar No : 4502  Karar Tarihi : 17/07/2013 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2013 tarihli toplantısında; Yer Altı 

Depolama Tesisleri Kullanım Usul ve Esasları Hazırlama Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi ve 
Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları (KUE) 20 nci 
Maddesi çerçevesinde KUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır. 

Madde 1: KUE 3.5.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
3.5.1 Depolama Şirketi tarafından kapasite rezerve edilen Başvuru Sahiplerinin, kabul 

tarihinin kendilerine tebliğinden itibaren 7 (yedi) İş Günü içerisinde, hizmet alacağı Depolama 
Yılı’na ait Bölüm 14 çerçevesinde belirlenen sözleşme depolama Kapasite Bedelinin %20’si 
(yüzde yirmisi) değerinde ve imzalanacak DHS’nin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay daha 
geçerli olacak kesin teminat mektubunu getirerek DHS’yi imzalamaları zorunludur. 

Madde 2: KUE 3.7.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
3.7.2 Atıl Kapasite başvurularında önce başvurana öncelik verilir. Aynı gün yapılan 

başvurularda toplam Atıl Kapasitenin aşılması durumunda pro-rata uygulamak suretiyle kapasite 
tahsis edilir. Atıl Kapasite başvurularında geçici teminat mektubu istenmez. 

Madde 3: KUE 4.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
4.1.1 Hizmet Alan Depolama Yılı içinde rezerve ettiği kapasitenin bir kısmını veya 

tamamını başka Hizmet Alanlara veya yeni Başvuru Sahiplerine, Depolama Şirketi’nin yazılı 
onay vermesi halinde devredebilir. Devrin koşulları hiçbir şekilde işbu KUE hükümlerine aykırı 
olamaz. Kapasite devirleri Depolama Yılı sonuna kadar geçerlidir.  

Madde 4: KUE 5.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
5.1.3 Devredilecek gaz miktarının devralan Hizmet Alana devredilmesinden sonra, 

devreden ve devralan Hizmet Alanlar devredilen/devralınan gaz miktarını yansıtacak şekilde 
Yıllık ve Aylık Nominasyonlarını revize ederler. 

Madde 5: KUE 6.1.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6.1.3.1 Depolama Şirketi, herhangi bir Güne (G) ve sonraki takip eden iki güne ait (G+1, 

G+2) programlara esas teşkil edecek günlük kapasite bilgilerini G-2'de saat 16:00’ya kadar ilan 
eder. Hizmet Alan herhangi bir Güne (G) ait Nominasyonunu G-1’de saat 10:30’a kadar 
Depolama Şirketi’ne bildirir. Depolama Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük Nominasyonlarını 
mevcut günlük kapasite elverişliliği dahilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir 
ve onayladığı günlük Programları saat 11:00'e kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. 
Depolama Şirketi tarafından ilan edilen günlük kapasitenin üzerinde talepte bulunulamaz. Günlük 
kapasitenin üzerinde talepte bulunulması durumunda ilan edilen kapasite dikkate alınır. Depolama 
Şirketi, Gün öncesi günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet 
Alanlara saat 11:30’a kadar ilan eder. 

Madde 6: KUE 6.1.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6.1.3.2 Hizmet Alan G-1’de saat 10: 30’a kadar birden fazla Günlük Nominasyon 

göndermiş ise, en son gönderilen Nominasyon işleme alınır. 
Madde 7: KUE 6.1.3.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6.1.3.4 Hizmet Alanlar hafta sonu ve resmi tatil günlerinden önceki son İş Gününde, bu 

günlerden sonraki ilk İş Gününü de kapsayacak şekilde Nominasyon sunarlar. Ancak, hafta sonu 
ve resmi tatil günlerinde Madde 6.5.2 hükümlerine uygun olarak Gün İçi Revize Nominasyon 
sunulabilir. Bahsedilen bu Nominasyonlar, önceden bildirilen Depolama Şirketi nöbetçi 
personeline e-posta ve telefon yoluyla iletilir. 

Madde 8 : KUE 6.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6.4 Depolama Günü içerisinde atıl enjeksiyon ve atıl geri üretim kapasitesinde artış veya 

azalma olması durumunda bu miktarlar tüm Hizmet Alanlara EBT’de duyurulur ve e-posta yolu 
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ile mümkün olan en kısa sürede bildirilir. Her Depolama Gününün sonunda Depolama Şirketi, 
ilgili Güne dair günlük programları, olası program değişikliklerini yansıtacak şekilde tüm Hizmet 
Alanlara EBT’de yayımlayarak bildirir. 

Madde 9: KUE 6.5.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6.5.1 Gün Öncesi Revize: Hizmet Alan, bir sonraki Gün (G) için yapılacak olan günlük 

revize Nominasyonlarını G-1'de saat 15:00'e kadar Depolama Şirketi'ne ibraz eder. Depolama 
Şirketi tüm Hizmet Alanların günlük revize Nominasyonlarını mevcut kapasite elverişliliği 
dâhilinde KUE'de belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirir ve onayladığı günlük revize 
Programları saat 15:30'a kadar İletim Şirketi'ne ve Hizmet Alanlara bildirir. Depolama Şirketi, 
Gün içi revize için günlük atıl enjeksiyon ve günlük atıl geri üretim kapasitesini tüm Hizmet 
Alanlara saat 16:00’ya kadar ilan eder. 

Madde 10: KUE 6.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
6.5.2 Gün İçi Revize: Diğer Hizmet Alanların Programlarını etkilememek ve Depolama 

Şirketi'nin onayına bağlı olmak kaydıyla, Hizmet Alanın ilgili güne dair programında eksiltme 
veya arttırma yapılabilir. Bu durumda Hizmet Alan ilgili Gün için revize Nominasyonunu saat 
15:00’e kadar Depolama Şirketi'ne iletir. Gün içi revize Nominasyonlarda ilk başvurandan 
başlamak üzere önce başvuran Hizmet Alana öncelik verilir. Depolama Şirketi 15:30'a kadar 
revize Nominasyonun kabul edilip edilmediğini Hizmet Alana ve İletim Şirketi’ne sırasıyla 
bildirir ve her bildirimden sonra geriye kalan atıl kapasite güncellenerek ilan edilir. Kesinleşmiş 
Gün içi revize Program’la G-1’de kesinleşmiş olan Program arasındaki fark için Depolama Şirketi 
herhangi bir Hizmet Kesinti Ücreti ödemekle yükümlü değildir. 

Madde 11: KUE 7.2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
7.2.2 İlgili gün için geri üretim yapılacaksa, geri üretim programı veren tüm Hizmet 

Alanlar için Depo'daki mevcut gaz miktarları göz önüne alınarak Oransal Geri Üretim Kapasitesi 
(OGK) hesaplanır: 

 
Eğer ilgili Hizmet Alanın Nominasyonu OGK’sından büyük değilse, Nominasyonunda talep ettiği 
kapasite tahsis edilir ve Program buna göre oluşturulur. 
Nominasyonu OGK'sından büyük olmayan hizmet alanlara Nominasyonları kadar Geri Üretim 
Kapasitesi tahsis edildikten sonra geriye kalan tüm Hizmet Alanlar için OGK'lar aşağıdaki şekilde 
tekrar hesaplanır. 

 
Sonraki turlarda da Nominasyonu OGK’ sından büyük olmayan hizmet alanlara Nominasyonunda 
talep ettiği kapasite tahsis edilir ve Programı buna göre oluşturulur. 
Yukarıdaki OGK hesaplamaları tüm Hizmet Alanların Programları belirlenene kadar tekrarlanır. 

Madde 12: KUE 7.4.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Depolama Tesisinde fiili operasyon modu Günlük Programlar doğrultusunda enjeksiyon 

veya geri üretim olarak ortaya çıkar. Enjeksiyon ve Geri Üretim taleplerinin eşit olması 
durumunda Hizmet Alanların talepleri aynen karşılanır ve 7.4.1 deki formül uygulanmaz. Fiili 
operasyon moduna karşı talepte bulunan Hizmet Alanların talepleri aynen karşılanır ve Madde 
7.4.1 deki formül uygulanmaz. 

Herhangi bir Hizmet Alanın ilgili Gün için enjeksiyon programı Depodaki kapasitesini 
tamamen dolduracak veya geri üretim programı Depodaki envanterini tamamen çekecek şekilde 
oluşmuşsa bu Hizmet Alanın ilgili Güne dair Tahsisatı hesaplanırken, Depodaki toplam 
kapasitesini aşmayacak şekilde enjeksiyon yapılması veya Depodaki envanterinden fazla gaz 
çekilmeyecek şekilde geri üretim yapılması sağlanır. Bu bağlamda Madde 7.4.1 deki formül 
uygulanmaz. 6692/1-1 
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Sermaye Piyasası Kurulundan: 
UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 
20 adet “Uzman Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate 
alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak, 
2) ÖSYM tarafından 2012 KPSS LİSANS ve 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 

sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 
400 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava 
çağrılacaktır.), 

3) Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme 
ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 
4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, 
Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller 
Yüksekokullarının bölümleri olan, 

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve 
Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, 
Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, 
Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme 
Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, 
Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve 
Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve 
Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve 
Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 
Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası 
İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen 
yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

4) 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
5) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla 

aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak, 
7) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 

bulunmamak, 
8) Diğer nitelikler bakımından “Sınav Broşürü”nde gösterilen şartları taşımak. 
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 
Sınav Tarihi: Giriş Sınavının yazılı aşaması 21-22 Eylül 2013 tarihlerinde sabah ve 

öğleden sonraları ayrı bölümler halinde altı ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. 
Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 06500 Beşevler/ANKARA 
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Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 
tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yeri ve saati Kurulun yukarıda belirtilen internet 
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ 
Giriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 15 – 29 Ağustos 

2013 tarihleri (saat 9.30 – 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta 
yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30’a 
kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma 
koşullarını, sınav konularını, sınavların yapılış şeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili 
ayrıntılı bilgileri içeren “Sınav Broşürü” ve “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri 
gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir. 

BAŞVURU BELGELERİ 
1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden 

temin edilecek 4 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın 
fotoğrafı yapıştırılmalıdır.) 

2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar 
için denklik belgesi ile birlikte) 

3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi 
4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik 

edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan 
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma 

sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 
internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek 
adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. 

Kurul’da iki kez giriş sınavına girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 
alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların 
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve 
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 
a) İKTİSAT : Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme 

İktisadı, 
b) HUKUK : Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas hukuku, 

Ceza Hukukunun genel esasları, 
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c) MALİYE: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye 
Politikası. 

d) MUHASEBE : Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
e) GENEL MATEMATİK, İSTATİSTİK VE TİCARİ HESAP : Genel bilgiler, 
f) YABANCI DİL : İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi, 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin altı ana sınav grubunun herbiri için 100 puan 

üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların herbirinden en az yarısı 
kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması 
halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların 
adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro 
sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın 
isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde 
ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. 

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş 
iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 
mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan 
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 
herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 
listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No:15 
06530 ANKARA Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli/İSTANBUL 
İrtibat Tel: (0312) 292 89 98 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 
İNTERNET ADRESİ :  http://www.spk.gov.tr 
 6877/1-1 
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TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 
Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 
nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 
belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 
hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 
Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat:3 MERSİN 
Tel : 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70 
Belge Türü  : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 
 

Firma Adı Belge 
Konusu Belge No Fesih Tarihi Fesih 

Gerekçesi 
NAKA PETROL ÜRÜNLERİ 

İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 11939 33-HYB-558 
(15.33.00/HYB-1407) 

25.06.2013 Firma Talebi 

BİRSÖZ İNŞAAT YEMEKÇİLİK 
TEMİZLİK BİLGİSAYAR SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MERSİN LİMAN ŞUBESİ 

TS 11497 33-HYB-623 27.06.2013 Firma Talebi 

FİKRİ ARSLAN: ARSLAN 
AKARYAKIT MADENİ YAĞLAR 

BAYİLİĞİ 
TS 11939 33-HYB-344 17.06.2013 Ara Kontrol 

Olumsuz 

ACAR-MAK-SAN MAKİNA 
TARIM İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM 
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

TS 13399 
TS 12534 33-HYB-516 02.07.2013 Firma Talebi 

MOĞAZ PETROL GAZLARI A.Ş. 
MERSİN DOLUM TESİSİ 

TS 1449 
TS 1446 33-HYB-75 02.07.2013 Firma Talebi 

AKDENİZ İLAÇLAMA 
FUMİGASYON PAZ. SAN. 

TİC.LTD.ŞTİ. 
TS 8358 33-HYB-51 02.07.2013 

Yıllık Vizesi 
Yaptırmadığı 
İçin Olumsuz 

TARSUS YEMEKÇİLİK 
TEMİZLİK İNŞAAT 

TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

LTD. ŞTİ. 

TS 8985 33 –HYB-321 05.07.2013 Ara Kontrol 
Olumsuz 

NASUH GÜNDÜZ TS 11939 33-HYB-629 09.07.2013 Firma Talebi 

YEL-TUR PETROL ÜRÜNLERİ, 
İNŞAAT, TURİZM, NAKLİYAT 

MADENCİLİK, TİCARET VE 
SANAYİ LTD. ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-244 11.07.2013 Firma Talebi 

AKAY GIDA SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. TS 11670 33-HYB-596 08.07.2013 Firma Talebi 

 6806/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi 3069 ada, 2 parsel üzerindeki 694266 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ser Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Mimar Salim YILMAZ (Denetçi No: 16525, Oda Sicil No: 8233) tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un 26.06.2013 
tarihli ve Y.D İtiraz No: 2013/3079 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.02.2013 tarih ve 28554 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ser 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Salim YILMAZ (Denetçi No: 
16525, Oda Sicil No: 8233) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 
30.07.2013 tarih ve 6467 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6831/1-1 
————— 

Aydın ilinde faaliyet gösteren 928 dosya nolu HAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin şirket 
unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 
10’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, alınan 26.07.2013 tarih ve 6408 sayılı Makam 
Olur’una istinaden, söz konusu kuruluşun Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi 
yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6833/1-1 
—— • —— 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 
İnc. Sor. Değ. 27.05.2013 gün ve 18799 sayılı yazısı 
Abidin GÜÇ - Özel Yeni Nesil Mesleki Eğitim Kursu Eski Müdürü 
(04.01.2012 - 22.02.2012 tarihleri arasında) 
1 - Usta Öğretici olarak gösterilen, Nurdan NALBANT, Umay Sima ÖZTEKİN, Fuat 

MERCİMEK, Süheyla YURDAKADİM, Yeliz AYDOGAN ve Filiz SARIGÜL'ün kursta hiç 
görev yapmadıkları, derslere girmedikleri halde, bu kişileri usta öğretici olarak görev yapmış gibi 
Emine HABİBOĞLU'nu ise derslere girmediği halde uzman öğretici olarak görev yapmış gibi 
gösterilmesine devam ettiğiniz, 

2 - Tıp Sekreterliği programında; tüm gruplarda belirlenen gün ve saatler içerisinde yasal 
süresi kadar hiç ders verilmediği ve kursiyerler kursa devam etmediği halde devam etmiş gibi 
gösterdiğiniz, iddiaları sübuta erdiğinden 657 Sayılı DMK'nin 125/B-a maddesi gereğince 
KINAMA cezası ile tecziye edildiniz. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen 
tebliğ olunur. 

 
Serpil AKSOY - Özel Yeni Nesil Mesleki Eğitim Kursu Eski Usta Öğreticisi 
Kursiyerlerden sınav ve sertifika parası ile kurum ücret ilanında belirtilen ücretten fazla 

para topladığınız iddiaları sübut erdiğinden 657 Sayılı DMK'nin 125/C-a maddesi gereğince 1/30 
ORANINDA AYLIKTAN KESME cezası ile tecziye edildiniz. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 
Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 6832/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİK 
2012 yılı gayri safı geliri 680.177,49.-TL. olan birinci sınıf Ankara Kırkikinci Noterliği   

2 Ekim 2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 6828/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/28808 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü -23 Şube 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Uşak/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Orhan Dengiz 
Bulvarı No: 254/F Merkez/Uşak 

Tel-Faks 0 276 216 63 67 – 276 216 63 63 

Posta Kodu 64200 E-Mail 23.sube@dsi.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erol Dinçer  

Adresi 
Yalı Mah. Gazi Süleyman Paşa 
Sokak No: 7/2 Erdek/Balıkesir 

 

T.C. Kimlik No. 37397185362  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Erdek Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1399  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6906/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/144117 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yapı İşleri ve Tek. Dai. Bşk. İl/İlçe Ankara-Yenimahalle 

Adresi 
Bandırma Sok. No: 72 

Teknikokulları-Ankara 
Tel-Faks 0 312 202 25 00 – 202 25 03 

Posta Kodu 6500 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EMDA İnş. San. Tic. A.Ş.  

Adresi 
Dr. Mediha Eldem Sok. No: 39/6 

Yenişehir-Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3330053836  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 66362  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6898/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/13945 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı 

Fabrikası Müdürlüğü 
İl/İlçe Elmadağ/Ankara 

Adresi Samsun Yolu 40. Km. Tel-Faks 0 312 863 46 80 – 0 312 863 05 72 

Posta Kodu 06780 E-Mail mkeroket@mkek.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Özerbey Tarım Gıda Petrol İnşaat 

Taahhüt Orman Ürünleri Otomotiv 

Nakliye Paz. San.ve Tic. Ltd. Şti. 

Şahin Bey Özer  

Adresi 
Ceyhun Atıf Kansu Caddesi          

No: 31/7 Balgat Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  12904158336 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Başkent V.D. 6900269937  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 293953  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6848/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/28382 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi      
İl/İlçe Meram/KONYA  

Adresi 

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. 

No:- Akyokuş Mevkii  

Meram/Konya      

Tel-Faks 0 332 223 60 10 - 0 332 223 63 84  

Posta Kodu 42080 E-Mail meramtipsatinalma@gmail.com  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kayalar Madeni Eşya Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi    
Bayram KAYA   

Adresi 
Samanpazarı  Çıkrıkçılar Yokuşu 

No:78 Ulus Altındağ/Ankara 

Mazı Sok. Kızılelma Mah. 

Samanpazarı Ankara 

T.C. Kimlik No.  10831081024 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Kızılbey Vergi Dairesi 536 030 4244  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 185700  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6889/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/14316 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi      
İl/İlçe Meram/KONYA  

Adresi 

Yunus Emre Mah. Beyşehir 

Cad.No:- Akyokuş Mevkii  

Meram/Konya      

Tel-Faks 0 332 223 60 10 - 0 332 223 63 84  

Posta Kodu 42080 E-Mail meramtipsatinalma@gmail.com  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Medkent Medikal Tıbbi Cihazlar 

Bilgisayar Tekstil Kırtasiye Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi    

Ömer Kılıç 

Adresi 
Güneykent Mah. 102221 Nolu Cad. 

No: 45/A-B Şahinbey/Gaziantep 

Karataş Mah. 103385 Nolu Sok. 

Üstünkent Sit. No: 8/B Merkez 

Gaziantep 

T.C. Kimlik No.  22144886500 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Şahinbey Vergi Dairesi  

613 0665 070 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 31657  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6888/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/28382 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi      
İl/İlçe Meram/KONYA  

Adresi 

Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. 

No:- Akyokuş Mevkii  

Meram/Konya      

Tel-Faks 0 332 223 60 10 - 0 332 223 63 84  

Posta Kodu 42080 E-Mail meramtipsatinalma@gmail.com  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kayalar Çelik Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi    
 

Adresi 
Türkoba Mahallesi Kayalar Cad.   

No: 5 Büyükçekmece/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Marmara Kurumlar Vergi Dairesi               

536 003 1842 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. İstanbul / 277111  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6887/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/26447 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kocaeli Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe İzmit/Kocaeli 

Adresi 
Cedit Mah. Turan Güneş Cad. 

Hastane Sok. 
Tel-Faks 262 309 25 24 – 309 25 25 

Posta Kodu 41100 E-Mail satinalma@kocaelidh.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Orhan Zaladin-Konya Form  Ofset 

Matbaa 
 

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. Yayın Cad. 6. 

Blok No: 8 Karatay/Konya 
 

T.C. Kimlik No. 56941189632  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Selçuklu V.D./ 996 033 0308  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Konya Kitap Kırtasiye Fotokopi ve 

Matbaacılar Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Esnaf ve  Sanatkar Sicil No: 42/157919  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 6865/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/138582 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Iğdır Devlet Hastanesi Baştabipliği İl/İlçe Iğdır/Merkez 

Adresi Kışla Mah. İstiklal Cad. Tel-Faks 476 226 03 07 – 226 06 46 

Posta Kodu 76000 E-Mail iğdirdhs1@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tugaylar Gıda Temizlik İletişim 

Uluslar Arası Taşımacılık Akaryakıt 

Otomotiv İnşaat Malzemeleri Tekstil 

Turizm Hayvancılık Madencilik 

Ticaret Limited Şirketi 

Hatice Yalçın Tuga 

Adresi Küllük Köyü Merkez/Iğdır  

T.C. Kimlik No.  26324637272 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Iğdır V.D./ 860 030 7852  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 4236 

Oda Sicil No: 5242 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 6866/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/56479 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Aydın Nazilli Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Aydın/Nazilli 

Adresi Zafer Mah. Sağlık Cad. No: 76 Tel-Faks 256 312 00 00 312 00 04 

Posta Kodu 09800 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Sarko Tekstil İnşaat Ticaret Limited 

Şirketi 
Melih Korkusuz 

Adresi 1381 Sok. 7/1 Alsancak/İzmir  

T.C. Kimlik No.  47452542788 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Fırat V.D./ 751 040 8462  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 13225 

Oda Sicil No: 15296 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 6867/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır (2886 DİK) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hatay İli Kamu Hastane Birliği 

Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Hatay/Merkez 

Adresi Odabaşı Beld. Eski SSK Hastanesi Tel-Faks 326 219 40 00 – 227 44 35 

Posta Kodu 31001 E-Mail malihizmetler@hataykhb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İzzet Yekdal – Yekta Ticaret  

Adresi 
Meydan Mah. Kavakçılar Sok. No: 67 

Antakya/Hatay 
 

T.C. Kimlik No. 40381375618  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ş.Kanatlı V.D./ 40381375618  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 8787 

Oda Sicil No: 13343 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6868/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/48084 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kayseri İli Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Kayseri/Kocasinan 

Adresi 
Sanayi Mah. Atatürk Bulvarı     

No: 87 
Tel-Faks 352 336 88 82 – 320 73 13 

Posta Kodu 38010 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gök-Be Nakış Tekstil Konfeksiyon ve 

Medikal Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

Hüseyin Serbest 

Adresi 
Duaçınarı Mah. Devrengeç Sok. No:23 

Yıldırım/Bursa 
 

T.C. Kimlik No.  35716135012 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yıldırım V.D./ 398 005 6912  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 38881 

Oda Sicil No: 46225 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 6869/1-1 
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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

YÖNETMELİKLER
— Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 
— Abdullah Gül Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Abdullah Gül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İpek Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği
— İpek Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— İpek Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ
— Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited

Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/14)

— Havşa Mercimek (Oval) Başlı Yıldız Tornavida Yuvalı Sac Vidaları ile İlgili
Tebliğ (TS EN ISO 7051) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/20)

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında
Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)
— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 357)
— 657 Sayılı Kanunun Geçici 41 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
— Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ

(No: 68)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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