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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/544
           1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri 12. Bölge Müdürü Ali Fuat EKER’in
başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

7/8/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARI

           İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/545
           1 – Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Belde Belediyesi ile Sazlık Köyünün
tüzel kişiliğinin kaldırılarak Toprakkale Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye
Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

7/8/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

11 Ağustos 2013
PAZAR

Sayı : 28732



İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

           İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/546
           1 – Sinop İli Dikmen İlçesi Merkez Bucağı Karaağaç Köyü Çobanoğlu ve Kösedağ
bağlılarının, Samsun İli Yakakent İlçesi Merkez Bucağı Gündüzlü Köyüne bağlanması, 5442 sayılı
İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür. 
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

7/8/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve
Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhraç edilecek alkollü içkiler için, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası
ile 19 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Alkollü içki kategorisindeki ürünlerin işlenmesi sonucunda elde edilen alkolsüz içe-

ceklerin doğrudan ürün ile temas eden iç ambalajlarının veya bu ambalaja yapıştırılmış etiket-
lerinin üzerinde; içeriğinde alkol kalmış ise alkol miktarı, alkol kalmamış ise alkolün tamamen
uzaklaştırıldığı hususu yazı ile belirtilir. Alkol kalmış ise miktarının, alkol kalmamış ise “Alkolü
tamamen uzaklaştırılmıştır.” şeklindeki bilginin belirtilmesine yönelik yazının şekil ve boyu-
tunda, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde yer alan zorunlu etiket bilgilerinin bil-
dirim şekli esas alınır.”

“Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, sa-
tışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen
eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzen-
lenmiştir.

“Alkollü içkilerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti, alkolsüz içki ve sair ürün-
lerde; alkolsüz içki ve sair ürünlerin marka, tanıtıcı ve ayırt edici hiçbir işareti de alkollü içki-
lerde kullanılamaz. Kurumca bu fıkranın uygulanmasında;

a) Karşılaştırılacak iki unsurun, ambalaj veya içerik yönünden aynı şekil ve tasarıma
sahip olup olmadığı veya iki unsur arasında marka, tanıtıcı ve ayırt edici işaretlerin içerdiği
ögeler yönünden açık ve doğrudan bir ayniyet, benzerlik veya çağrıştırma olup olmadığı,

b) Karşılaştırılacak iki unsurun, doğrudan veya dolaylı olarak bir alkollü içkiyi tanıt-
mayı veya  başka bir ürün veya firmaya ait unsurlar üzerinden alkollü içkileri dolaylı olarak
tanıtmayı amaçlayıp amaçlamadığı ya da alkollü içki kullanımını doğrudan veya dolaylı olarak
teşvik edip etmediği veya özendirici etkisinin olup olmadığı,
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c) Karşılaştırılacak unsurları kullananlar arasında hukuki veya fiili bir bağlantı ya da
menfaat bağı olup olmadığı,

hususlarından birinin mevcudiyeti aykırılık için yeterli kabul edilir.
Üretim, ithalat, dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan firmalar, faaliyet sa-

halarına giren ürünler üzerinde eşdeğer sorumluluk taşırlar.
Kurum, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki

her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yaparak bunların uygulanmasına yönelik ka-
rarları alır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci ve 19 uncu mad-

desinin birinci fıkralarında yer alan gereklilikleri taşımayan mevcut ürünler, bu maddenin Res-
mî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on ay içinde anılan fıkralardaki hükümlere uygun hâle
getirilir. Uygun olmayan ürünler, bu tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ MADDE 9 – Alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık
sunumunda onsekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştıranlar, 11/6/2014 tarihine kadar bu kişi-
leri çalıştırmaya devam edebilirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——
Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte,

konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitimde uygulanacak esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, kon-

servatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14, 43, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi

önemli tarihleri içeren takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm fakülte, konservatuvar, yüksekokul

ve meslek yüksekokullarını,
ç) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı

ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,
d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,

11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



e) Değişim öğrencisi: Ulusal veya uluslararası programlarla ya da ikili anlaşmalarla
yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan, belirli dönemlerde eği-
tim amacıyla Üniversiteye gelen veya giden öğrenciyi,

f) Dekan: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
g) Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyıl (güz

ve/veya bahar yarıyılı) veya yaz okulu olabilen zaman dilimini,
ğ) Eşdeğerlik: Öğrencinin yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan

almış ve başarmış olduğu derslerin Üniversitede uygulanan programlarda verilen derslere denk
sayılmasını,

h) Eşkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için, eğer daha önce sağlanmamışsa, aynı kayıt
döneminde sağlanması gereken koşulu,

ı) Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülteleri,
i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
j) İlgili kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul

ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,
k) Konservatuvar: Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,
l) Meslek yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eği-

tim yapılan meslek yüksekokullarını,
m) Müdür: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı konservatuvar, yüksekokul ve meslek

yüksekokullarının müdürlerini,
n) OBİS: Öğrenci bilgi sistemini,
o) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faali-

yetlerinin tümünü gösteren planı,
ö) Önkoşul: Bir derse kayıt olunabilmesi için sağlanmış olması gereken koşulu,
p) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,
r) Seçmeli ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan seçmeli ders-

ler grubundan seçerek aldığı dersi,
s) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
ş) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,
t) Yandal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka

bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı,
u) Yarıyıl: Dönem sonu/bütünleme sınavları hariç, dönem içi sınavları ve resmi tatiller

dahil en az 15 hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini,
ü) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygu-

lanan eğitim dönemini,
v) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
y) Yüksekokul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitim yapılan

yüksekokulları,
z) Zorunlu ders: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan zorunlu ders-

ler grubundaki dersleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci kontenjanları
MADDE 5 – (1) Birimlere alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimin görüşü alınarak Üni-

versitenin önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Birimler, aday öğrencilerde aranacak koşullarla ilgili Senatoya önerilerde buluna-

bilir.
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Öğrenci statüleri

MADDE 6 – (1) Üniversitede tam zamanlı öğrencilik esastır.

(2) Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından,

diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Adnan Menderes Üniversitesi programlarından

özel öğrenci olarak ders almasına birimin ilgili kurulu kararı ile izin verilebilir. Özel öğrenci-

lerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi hükümleri ve Senato

tarafından belirlenen ders alma usul ve esaslarına göre yürütülür.

(3) En az lise mezunu olmak koşuluyla, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci

statüsünde olmayanların misafir öğrenci olarak ders almasına, birimin ilgili kurulunun kararı

ile izin verilebilir. Misafir öğrencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Misafir

Öğrenci Yönergesi hükümleri ve Senato tarafından belirlenen ders alma usul ve esaslarına göre

yürütülür.

Kabul

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin Üniversiteye kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan

birinin olması gerekir:

a) ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilmiş olmak.

b) Ön kayıtla öğrenci kabulünde yeterli puanı almış ve yetenek sınavında başarılı olarak

kesin kayıt hakkını kazanmış olmak.

c) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.

Yatay ve dikey geçişle kabul

MADDE 8 – (1) Yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır:

a) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

hükümlerine göre yapılır. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kon-

tenjanlar en geç haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç aralık ayı ba-

şına kadar Rektörlüğe bildirilir.

b) Meslek yüksekokulu mezunlarının dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları

Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

c) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksek-

okullarına geçişlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ç) Geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt olan öğrencilerin intibak işlemleri Adnan Menderes

Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları çerçevesinde yapılır.
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Kayıt işleri

MADDE 9 – (1) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgeler ve esaslara

göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dı-

şında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır. Kesin kayıt işlemlerinin, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapıl-

ması gerekir.

(2) Birimlere yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları öğrencilik kaydıyla birlikte

yapılır.

(3) Kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esaslar, Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı tarafından ilan edilir ve birimler tarafından yürütülür.

(4) Kayıt işlemlerini süresi içinde ilgili birime yaptırmayan veya istenen belgeleri za-

manında sağlamayan öğrenci adayları, kayıt olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir

hak iddia edemez.

(5) Öğrenci adaylarının noter aracılığı ile vekalet verdikleri vekilleri de kayıt işlemlerini

yaptırabilir.

(6) Kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci, Üniversite öğrencisi olur ve mevzuatın

öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

(7) Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi halinde,

kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt işlemi iptal edilir.

Kayıt yenileme ve ders yükü

MADDE 10 – (1) Kayıt yenileme; öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmesi

ve ders seçimi işlemlerinden oluşur.

(2) Kayıt yenileme işlemi Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. Kayıt

yenileme işlemi yapılmayan her yarıyıl/yıl azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim üc-

retini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, o yarıyıl için

kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı kredi toplamına “ders yükü” denir. Öğrenci, varsa

başarısız olduğu derslere öncelik vermek kaydıyla, 40 AKTS kredisine kadar ders alabilir.

(5) Muafiyet sınavı uygulanan dersler, staj ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen

diğer dersler, ders yükü hesabında dikkate alınmaz.

(6) Öğrenci, ders yükü sınırını aşmamak kaydıyla kayıt yenilerken derslerin yarıyıl/yıl

öncelik sıralamasına (alt yarıyıl/yıldan üst yarıyıl/yıla) göre olmak kaydıyla, derslere aşağıdaki

sıralamaya göre kayıtlanır:

a) Önceki yarıyıl/yıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

b) Önceki yarıyıl/yıllara ait daha önce almadığı dersler,

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             11 Ağustos 2013 – Sayı : 28732

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



c) Haftalık ders programlarının çakışması durumunda, tekrar edilen dersler öncelikle

alınır.

ç) Bir öğrenci, almış olduğu herhangi bir seçmeli dersten başarısız olduğunda yerine

aynı seçmeli ders grubundan başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Öğrenci, usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin

sınavlarına giremez. Herhangi bir nedenle kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu

iptal edilir.

(8) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kuru-

muna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını veya öğrenim ücretini yatırır, ancak

ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-

yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi

Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı ol-

dukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleş-

tirilir.

(9) Bütün derslerden başarılı olduğu halde staj ve benzeri mezuniyet koşullarını yerine

getiremeyen öğrenciler bu koşulları tamamlayıncaya kadar ilgili yarıyıl için kayıt yenileme iş-

lemlerini yapmak zorundadır.

Kayıt silme/ayrılma

MADDE 11 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.

b) Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans

ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi.

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kuru-

lunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri

bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu takdirde öde-

miş oldukları katkı payı veya öğrenim ücreti geri ödenmez.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi ilgili birim tarafından

alınmak suretiyle verilir. İlişik kesme işlemlerini tamamlamayan öğrencilere dosyalarından

herhangi bir belge verilmez.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-

rumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen bel-

gelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
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Danışmanlık

MADDE 12 – (1) Danışmanlıkla ilgili esaslar şunlardır:

a) Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan Üniversiteyle ilişiği kesilene kadar geçen

süre içinde kayıt, eğitim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki akademik yaşamında reh-

berlik etmek ve yönlendirmek üzere bir danışman atanır.

b) Öğrenci, her yarıyıl/yıl kaydolacağı derslerle ilgili danışmanının görüşünü alır. Ders

kayıtlarıyla ilgili nihai sorumluluk öğrenciye aittir.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda

katkı payı veya öğrenim ücretini 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerince her yarıyıl

öderler. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış

sayılmaz.

(2) Derslerin başladığı günün mesai saati bitimine kadar yapılan başvurular dışında,

kayıt silme halinde alınan katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimle İlgili Esaslar

Eğitim esasları

MADDE 14 – (1) Birimlerde; ilgili kurulların kararları ve Senatonun onayı ile Yük-

seköğretim Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda örgün, yaygın, açık, uzaktan öğretim,

ikili öğretim ve yaz okulu eğitimi ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre çift ana dal ve

yan dal eğitimi yapılabilir.

(2) Birimler; eğitim dallarının niteliklerine göre, 2547 sayılı Kanuna ve bu Yönetmelik

hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla eğitim ilkelerini, haftalık ders programlarını, staj, uy-

gulama, kamp, atölye çalışması, seminer, bitirme tezi, konser, proje, çizim, ödev, danışmanlık

gibi konuları ilgili kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile belirler.

(3) Birimlerde, ders geçme sistemi yerine entegre sistemle öğretim yapılabilir.

(4) Dersler bir, iki veya üç yarıyıl süreli olarak düzenlenebilir.

(5) İkinci öğretimde, birinci öğretimdeki eğitim esasları geçerlidir.

(6) Uzaktan eğitim ile ilgili usul ve esaslar, Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eği-

tim Yönergesi ile belirlenir.

Akademik takvim

MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde akademik takvim Senato tarafından

belirlenir.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavı ile bütünleme sınavı arasında en az iki hafta süre bu-

lunur.

(3) İkili öğretim, farklı program, kamp, staj ihtiyacı ve yaz okulu için farklı akademik

takvime ilişkin düzenlemeler Senato kararıyla yapılır.
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(4) Yabancı dil hazırlık sınıfı ile entegre sistem esasına göre eğitimin sürdürüldüğü

programların eğitim dönemleri birimlerince belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi,

Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda tamamen veya kıs-

men yabancı dilde öğretim yapılabilir.

Eğitim süresi

MADDE 17 – (1) Eğitim süresine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ön lisans eğitimi; dört yarıyıl ya da iki yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara ön

lisans diploması verilir.

b) Lisans eğitimi; sekiz yarıyıl ya da dört yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayanlara

lisans diploması verilir.

c) Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini ta-

mamlayanlara diş hekimliği diploması verilir. Diş hekimliği diplomasında program ve derece

belirtilir.

ç) Veteriner Fakültesi eğitimi; on yarıyıl ya da beş yıl sürelidir ve eğitimini tamamla-

yanlara veteriner hekim diploması verilir. Veteriner hekim diplomasında program ve derece

belirtilir.

d) Tıp Fakültesi eğitimi; on iki yarıyıl ya da altı yıl sürelidir ve eğitimini tamamlayan-

lara tıp doktoru diploması verilir. Tıp doktoru diplomasında program ve derece belirtilir.

(2) Öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim programı

süresine dahil değildir.

(3) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, eğitim süresine

dahildir.

(4) Tıp Fakültesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri hariç diğer öğrenciler, sorumlu ol-

dukları öğretim programını başarı ile tamamladıkları takdirde, eğitim süresinin dolmasını bek-

lemeden mezun olabilir.

Ek süre

MADDE 18 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmadan azami eğitim süresi; ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında

yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda dokuz yıldır.

(2) Bu sürelerin sonunda mezun olamayanlar, ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim

ücretini ödemek koşulu ile eğitimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders

ve sınavlara katılma, staj ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-

dırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
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Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Öğrencilere kayıt dondurma izni verilmesini gerektiren haklı ve ge-

çerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporları ile belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Öğrencinin tutukluluk hali.

c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması.

ç) Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla eğitime ara verilmesi.

d) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşu-

luyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

e) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin ağır hastalığı

halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin eğitimine ara vermek

zorunda kaldığını belgelemesi.

f) Belge ile kanıtlanması ve başvuru tarihinde devamsızlık sınırının aşılmamış olması

koşuluyla, öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitimine devam edememesi.

g) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki

hallerin bulunması.

ğ) Yukarıda sayılan durumlar dışında, ilgili birim kurulunun mazeret olarak kabul ede-

ceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) İlgili kurul, birinci fıkrada belirtilen mazeretlerine bağlı olarak, eğitimi aksayan ya

da aksayacak olan bir öğrenciye, kayıt dondurma izni verebilir. Bu izin her defasında bir eğitim

yılını aşamaz.

(3) Öğrenciye verilen kayıt dondurma izninin toplamı, birinci fıkranın (c) bendi hariç

olmak üzere, normal eğitim süresinin yarısından fazla olamaz.

(4) İzinli sayılan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresi

sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Öğretim programı

MADDE 20 – (1) Öğretim programı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye

çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması

ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

b) Öğretim programları birimin ilgili kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe

girer.

c) Öğretim programlarının kredisi, hem yerel kredi hem de AKTS kredisi ile belirlenir.

Bir dersin AKTS kredi değeri; Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma

düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve
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öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim ka-

zanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngö-

rülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tara-

fından belirlenen ilkeler çerçevesinde birimlerce hesaplanır.

ç) Yarıyıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında her yarıyıl otuz AKTS kre-

disi, yıl esasına göre düzenlenen öğretim programlarında ise yaz dönemi hariç yıllık altmış

AKTS kredisidir.

Dersler ve krediler

MADDE 21 – (1) Derslerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğretim programlarında dersler, zorunlu ve seçmeli olarak yer alır.

b) Zorunlu dersler, öğretim programında yer alan ve öğrencilerin almak zorunda olduğu

derslerdir.

c) Seçmeli dersler, öğretim programında yer alan belirli ders grupları içinden seçilerek

alınan derslerdir.

ç) Belli bir dersin başarılmış olması veya birlikte alınıyor olması, başka bir dersin alı-

nabilmesinin önkoşulu veya eşkoşulu olabilir. Hangi ders ya da derslerin bir başka dersin ön-

koşulu veya eşkoşulu olduğu ilgili öğretim programında belirtilir.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim programları standart olarak belirlenmiş

programlar ile tek programda diploma veren birimler hariç, öğretim programlarındaki derslerin

AKTS kredilerinin en az %25’i seçmeli derslerden, bu seçmeli derslerin de en az sekiz AKTS

kredisi bölüm/program dışı seçmeli derslerden oluşur.

(2) Mezuniyet için gerekli en az toplam AKTS kredisi, önlisans programları için yüz

yirmi, dört yıl süreli lisans programları için iki yüz kırk, beş yıl süreli eğitim programları için

üç yüz, altı yıl süreli eğitim programları için üç yüz altmış kredidir.

(3) Yaz okulu programında bir başka yükseköğretim kurumunun öğrencisi ders alıp ba-

şarmışsa, ilgili öğrenciye dersin başarı notu, kredisi ve ders içeriğini belirten onaylı bir belge

verilir.

(4) Öğrencilerinin bir başka yükseköğretim kurumunun yaz okulunda ders almasını ka-

bul eden birimlerce, yaz okulunda alınan derslerin değerlendirilmesi Adnan Menderes Üniver-

sitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları doğrultusunda yapılır.

Staj

MADDE 22 – (1) Lisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında yer alan staj-

lar, her birimin özelliğine göre, birimin ilgili kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Önlisans eğitimi veren birimlerin öğretim programlarında yer alan stajlar, Senato

tarafından onaylanan bir yönerge çerçevesinde yapılır.

Çift anadal, yandal eğitimi

MADDE 23 – (1) Çift Anadal ve yandal eğitimi, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön-

lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar

Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve Senato tara-

fından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencilerin intibak işlemleri, Adnan Menderes Üni-

versitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları doğrultusunda yapılır.
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Eşdeğerlik ve kredi aktarımı

MADDE 24 – (1) Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan

veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğren-

ciler, her yarıyılın ilk haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle

ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/mü-

dürlüklere başvurabilirler.

b) Başvuruların değerlendirilmesi, eşdeğer sayılan derslerin kredisi ve başarı notunun

belirlenmesi Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları doğrultusunda

yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 25 – (1) Öğrenci değişim programları çerçevesinde birimin ilgili kurulunun

izniyle bir veya iki yarıyıl süre ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına

öğrenci gönderilebilir; yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından öğrenci

kabul edilebilir. Değişim programı süresince öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve

bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Yurtiçi veya yurtdışı değişim programları kapsamında ya da özel öğrenci olarak bir

başka yükseköğretim kurumunda alınan dersler veya yapılan stajlar, öğrencinin transkriptinde

ve diploma ekinde, eşdeğerliği yapılan derslerin bulunduğu yarıyılda gösterilir.

(3) Öğrencilerin yurtiçi veya yurtdışı değişim programları, özel öğrencilik ya da yük-

seköğretim programları kapsamındaki önceki öğrenimlerine ilişkin alınan derslerden eşdeğer

sayılmayanlar, öğretim programı dışı etkinlik olarak transkriptinde ve diploma ekinde ağırlıklı

not ortalamasına dahil edilmeden ayrıca gösterilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe her öğrenci kuramsal derslerin

en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Farklı derslerde farklı devam

koşulları uygulanabilir, ancak aynı dersin farklı şubelerinde aynı devam koşulları uygulanır.

(2) Bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere kurumu temsilen katılan

öğrenciler, birimin ilgili kurulunun kararı ile devam zorunluluğunun dışında tutulabilir.

(3) Devamsızlıktan kalan öğrenciler, devamsızlıktan kaldığı dersin dönem sonu sınav-

larına giremez ve dersi tekrar eder.

(4) Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller derse devam zorunluluğunu ortadan kaldır-

maz.

(5) Öğrencinin başaramadığı dersi tekrar etmesi gerekir. Öğrencinin tekrar ettiği derse

kayıt yaptırması, devam koşulunu yerine getirmemişse derse devam etmesi, başarısız olduğu

uygulamalara katılması ve açılacak sınavlara girmesi zorunludur.

(6) Bir derse yaz okulunda devam etmiş olmak, o derse devam yükümlülüğünü ortadan

kaldırmaz.
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Sınavların duyurulması

MADDE 27 – (1) Dönem içi ve dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarih, saat ve yer

en az on beş gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlar ve değerlendirme esasları

MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin bir dersle ilgili başarısının değerlendirilmesinde, o

derse ait dönem içi çalışma ve sınavlarında sağladığı başarı ile dönem sonu sınavında sağladığı

başarı dikkate alınır.

(2) Birim tarafından aksi belirlenmedikçe başarının ölçülmesinde dönem içi başarının

ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı % 60’tır. Dönem içi çalışmalarının niteliği ve ağır-

lıklarının ne olacağı öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur ve OBİS’e bilgi

girişi yapılır. Dersin özelliğine ve öğretim elemanının uyguladığı ölçme sistemine göre, dönem

sonu sınavı yapılmayabilir.

(3) Dönem sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

Dönem sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınavı da yapılmaz.

(4) Öğrencilere, katılmadıkları ara sınavlar ile dönem sonu/bütünleme sınavları için

mazeret sınavı uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama esasları birimin ilgili kurulunca be-

lirlenir.

(5) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı yapılmaz.

(6) Birimin ilgili kurulunun kararı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapı-

labilir.

(7) Dönem içi sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde du-

yurulur.

(8) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için, derse kayıtlı olmak, devam etmek

ve uygulamalarını başarı ile tamamlamak gerekir.

(9) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde dönem sonu sınavına girmek

zorundadır. Ancak, kurumu temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere

katılan öğrenciler ile bu etkinlik sırasında sakatlanan ve sakatlığı sağlık raporu ile belgelenen

öğrencilere etkinlik ve/veya rapor süresi içinde giremediği sınavlar için biriminin ilgili kuru-

lunun kararı ile bir sınav hakkı verilebilir.

(10) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarının sonuçları, en geç iki hafta içinde duyurulur.

(11) Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla öğ-

renci, dönem sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır.

(12) Yaz okulu için başka yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin de başarı

notunun en az 50 veya DD olması gerekir.

(13) Dönem sonu sınav sonuçlarının en geç akademik takvimde belirtilen tarihe kadar

ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından OBİS’e işlenmesi ve sınav sonuç cetvellerinin öğ-

renci işleri bürolarına teslim edilmesi gerekir.

(14) Her türlü sınav evrakı bir yıl, not itirazına konu olan derslerde ise, itiraz idari veya

hukuki olarak sona erinceye kadar ilgili birimde saklanır.
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(15) Sınavda kopya yapan, kopyaya teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler ile

sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği anlaşılanlar o sınav-

dan sıfır alarak başarısız sayılır ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

(16) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir.

Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.

Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek amacıyla bu derslere

kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır.

(17) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ders-

lerin başarı notu geçer/kalır olarak belirlenir.

Tek ders sınavı

MADDE 29 – (1) Mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması

başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamış ol-

maları halinde, bütünleme sınavının bitimini izleyen bir ay içinde biriminin ilgili kurulunca

belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin

mezuniyetlerine karar verilir. Staj/kamp zorunluluğu olan birimlerde staj/kamp uygulamala-

rındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne alınmaz. Tek ders sınav

hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip

eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Notlar ve ağırlıklı not ortalaması

MADDE 30 – (1) Ders başarı notu olarak, dersi asgari geçme şartlarını sağlayanlara

DD verilmek üzere, aşağıdaki tabloda gösterilen ağırlık katsayısına karşılık gelen harf notları

verilir:

Puan Başarı Notu Ağırlık Katsayısı Açıklama

90-100 AA 4.00 Pekiyi+

85-89 BA 3.50 Pekiyi

75-84 BB 3.00 İyi+

70-74 CB 2.50 İyi

60-69 CC 2.00 Orta+

55-59 DC 1.50 Orta

50-54 DD 1.00 Orta-

0-49 FF 0 Başarısız

M Muaf

G Geçer

K Kalır

E Eksik

S Süren

Ç Çekilme
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(2) Yukarıdaki tabloda görülen tüm çift harfli notlar ortalama hesabına katılır. Mezun

olabilmek için öğrencinin GANO’su en az 2.00 olmalıdır. DC ve DD notları bu şartla geçer

notlardır. GANO’nun 2.00’ın altında olması durumunda, mezuniyet için, DC veya DD notlu

derslerin bir kısmının tekrar alınıp GANO’nun en az 2.00’a yükseltilmesi gerekir.

(3) Birimler, belirledikleri derslerde, CC’nin altında not alınan derslerin tekrarlanmasını

şart koşabilirler. En düşük başarı notunun CC olduğu dersler öğretim programında belirtilir.

(4) Aşağıda tanımları verilen tek harfli notlar ortalama hesaplarına katılmaz:

(5) Ders başarı notları, sadece harf notu olarak ilan edilir. Ders eşdeğerliklerinin belir-

lenmesi ve intibak işlemlerinde, harf başarı notları esas alınır. Öğrenci transkripti ve diploma

ekinde harf başarı notlarına yer verilir.

(6) Ortalama hesaplamalarında, harf notlarının ağırlık katsayıları kullanılır.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ve Dönem Ağırlıklı Not

Ortalaması (DANO) tek harfli notlar hariç, her dersten alınan notun o dersin AKTS kredisi ile

çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bö-

lünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak

gösterilir. GANO öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu tüm derslerin en

son notları, DANO ise öğrencinin o dönem almış olduğu tüm derslerden aldığı notlar dikkate

alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
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(2) Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programlarda akademik orta-

lama hesaplaması, birimce belirlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, sınav sonuçları ile ilgili maddi hata itirazlarını sonuç-

ların duyurulmasından sonraki beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak yap-

ması gerekir. İtiraz ders sorumlusuna iletilir, maddi hata varsa ilgili kurul kararı ile düzeltilir.

Sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 33 – (1) Bir bölümün/programın öğretim programında yer alan tüm dersleri,

uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları GANO’su en az 2.00 olacak şekilde başarı ile tamam-

layan öğrencilere kayıtlı oldukları birim ve mezun oldukları program adının belirtildiği bir dip-

loma verilir.

(2) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra bir transkript ve diploma eki verilir.

(3) Mezuniyet tarihi, sınavların bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde

staj son sınıfı takiben yapılıyorsa, mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur.

(4) Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili öğretim programında bulunan bütün dersleri

başarı ile tamamlamış ve GANO’su en az 2.00 olan ilişiği kesilmiş lisans öğrencilerine, baş-

vurmaları halinde, önlisans diploması verilir.

(5) Diplomalar, Tıp Fakültesi mezunları için mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde,

diğer birim mezunları için ise mezun olduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde düzenlenir.

Diploması henüz düzenlenmemiş olan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(6) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

(7) Mezun olan öğrencilerin ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması zorunludur.

İlişik kesme işlemini tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir bel-

ge verilmez.

(8) Diploma/geçici mezuniyet belgesi, mezun olan öğrencinin kendisine ya da noter

onaylı vekâlet verdiği kişiye verilir.

Dereceye girme ve onur ödülleri

MADDE 34 – (1) Disiplin cezası almamak ve öğrenimlerini en fazla normal eğitim sü-

resinde tamamlamak şartı ile;

a) Mezun olan öğrencilerin GANO’ları esas alınarak sıralama yapılır. Her birim/bö-

lüm/programda ilk üç sırayı alan öğrenciler birim/bölüm/program birincisi, ikincisi, üçüncüsü

olarak mezun olurlar. Bu sıralama öğrencinin transkriptinde gösterilir ve öğrencinin istemesi

halinde ayrıca yazılı belge olarak da verilir.

b) GANO’su 3.50- 4.00 olan öğrenciler “yüksek onur”, 3.00-3.49 olanlar ise “onur”

öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler transkriptte belirtilir.
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Tebligat

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversite’ye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra OBİS’de güncellediği e-posta adresine yapılmak veya ilgili birimde ilan edil-

mek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği e-posta adresini değiştirdiği takdirde

yeni adresini OBİS üzerinden güncellemek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler tarafından yapılacak düzenlemeler

MADDE 36 – (1) Birimler Üniversite yönetmelik, yönerge veya esaslarında yer alma-

yan veya birimlere bırakılmış konularda yönerge veya esaslar hazırlayabilir veya kurul kararı

alabilirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan

Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 2012-2013 akademik yılı ve öncesi birinci

sınıf derslerine başlayan öğrencilerin kazanılmış hakları ve öğretim bütünlüğü göz önünde tu-

tularak, tüm öğrencilere uygulanır.

(2) Yürürlükten kaldırılan derslerin AKTS kredisi değeri; dersin yerel kredisinin 1,5

katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunur.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce alınmış DD, DC, DF notları, ‘Başa-

rısız’ notlar olarak kalır. Aynı harf notunun bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ve

sonra farklı anlamlara gelmesinin sebep olabileceği karmaşıklığın önlenmesi için, bu Yönet-

meliğin yürürlüğe girmesiyle, mevcut öğrencilerin almış oldukları tüm DC, DD, DF ‘Başarısız’

notları, aynı ağırlık katsayılarıyla, sırasıyla F1, F2 ve F3 ‘Başarısız’ notlarına dönüştürülür ve

bu notlar ortalama hesaplarına katılır. AA, BB ve CC notlarının açıklamaları da sırasıyla Peki-

yi+, İyi+ ve Orta+’ya çevrilir.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 akademik yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Artvin Çoruh Üniversitesinden:
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2012 tarihli ve 28404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Ço-
ruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin üçün-
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Danışman, ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri; anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca gerekli görülmesi durumunda üniversitenin diğer akademik birimle-
rinde görevli doktora veya doçentlik belgesini ilgili anabilim/anasanat dalında almış olan öğ-
retim üyeleri arasından seçilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 16/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE FİZYOTERAPİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/9/2012 28404
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b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezini,

c) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör ku-

rum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.
b) Tıp ve sağlık bilimlerinde kanıta dayalı veritabanı ve yayınları izlemek, Dünya Sağlık

Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda çalışma ve bilimsel araştırma-
ları desteklemek.

c) Sağlık bakım profesyonellerinin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edi-
lebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel işbirliğini ar-
tırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Sağlık bakım profesyonellerinin etik standartlar ve interdisipliner işbirliği temel esas-
larına uyumlu çalışmalar yapmasını sağlamak.

d) Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve sağlık sorunlarını iyileştir-
meye yönelik sağlık bakım gereksinimlerinin interdisipliner ve holistik yaklaşımla planlanma-
sını sağlamak.

e) Sağlık bakımına ilişkin eğitim ve izlem programlarının uzaktan erişilebilir olmasına
yönelik çalışmalar yapmak.

f) Toplumun sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda sağlık eğitim programları dü-
zenlemek.

g) Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaların özendiril-

mesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar
düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek, bu et-
kinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.

b) Araştırma-geliştirme faaliyetleri, inceleme, uygulama, çalışma ve projeler yapmak.
c) Yurt içi ve yurt dışında merkezin amaçları doğrultusunda, sağlıklı yaşam ve fizyote-

rapi eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmetlere yönelik şubeleri açmak.
ç) Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve kronik hastalıklara uyumun güç-

lendirilmesi konularında, kanıta dayalı bilgilerin rehberliğinde eğitim programları hazırlamak
ve hizmet birimleri oluşturmak.
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d) Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
e) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri

etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak
etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

f) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik işbirliği
yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararla-
nılması için ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretmek, mevcut projelere katkıda
bulunmak.

g) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel
yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgileri ve teknolojileri bilim çevreleri ve kamuoyu
ile paylaşmak.

ğ) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik
altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetleri
gerçekleştirmek.

h) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite ta-
rafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
ç) Merkez birimleri ve proje grupları.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlık, akademik altyapı ve

deneyime sahip üniversite tam zamanlı çalışanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından
görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalış-
malarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli çalı-
şanlar arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün
onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa
süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev sü-
resinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının
da görevi sona erer. Bağlı birimlerde aynı yolla şube müdürleri görevlendirilebilir.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör
tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin

ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Ku-

rulu kararlarını uygulamak.
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rek-
törlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Mü-

dürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin çalı-
şanları arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam
beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görev-
lendirilebilir.

(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten
ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversite çalışanları arasından Rektörce yeniden
görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna
kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirle-
yeceği gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üye-
lerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını be-

lirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.
ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
d) Gerçek, tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği

tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev
alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile or-
taklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değer-
lendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını
belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.
h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek.
ı) Personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin çalışanları,

Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniver-
sitelerde çalışanlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuru-
luşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafın-
dan iki yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve
öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Mer-
kezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sun-
maktır.

(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordina-
törlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme
ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim
Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez bi-
rimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkezin alt birimleri Müdürün önerisi üzerine
Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük
ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgü-
dümünde yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca
belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi
üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından
görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair ça-
lışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörlükçe tahsis edilir ve elverişli bir
çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörlükçe sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ MEDENİYETLER İTTİFAKI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Canik Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Uygulama ve Araştırma Merkezinin

amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Medeniyetler İttifakı Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma

birimlerini,

b) Merkez (MİMER): Canik Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Canik Başarı Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; medeniyetler veya kültürler arası çatışma ve geri-

limlerin sosyo-kültürel, siyasi, ekonomik, hukuki sebeplerini araştırarak, bu sebeplerin ortadan

kaldırılmasına ve birbirleriyle ihtilaflar yaşayan farklı kültürlerin ve toplulukların uzlaştırıl-

masına yönelik projeler planlamak ve yürütmektir.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Medeniyetler arası hukuki, siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel işbirliğinin sürekli ge-

liştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

b) Özellikle Türkiye’nin diğer uluslar ile kültürel ilişkilerine ağırlık veren araştırmalar

yapmak, çalıştaylar, seminerler, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

c) Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde oluşturulan bilgi birikiminin ilgili ülkelerin

ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşları ile paylaşımını sağlamak,

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi

veya özel kurumlar ve bilim adamlarıyla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,

ortaklaşa uygulama ve araştırma projeleri gerçekleştirmek, bu projelere kaynak yaratmak, pro-

jeleri uygulamak ve/veya uygulamanın kontrolünü yapmak,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda kütüphane, yayın, istatistik ve arşiv oluştur-

mak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkezin faaliyetleri sonucu

elde edilen üretilen bilgileri kitap, makale rapor halinde elektronik ve/veya basılı yayınlamak,

Merkeze ait süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

e) Merkezin ilgi alanına giren konularda uzman, araştırmacı ve öğrenciler yetiştirmek,

f) Üniversitenin ilgili akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu

alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek,

g) Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara

danışmanlık hizmeti vermek,

ğ) Araştırma ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında alt

birimler ve proje grupları oluşturmak,

h) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı çalışan, ilgili bölümlerden mezun

ve konu ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından

üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı süre için tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi, Rektörün onayıyla, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en

fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman

vekâlet bıraktığı yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yar-

dımcılarının da görevi sona erer. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında

bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkezin idari işlerini yürümek,
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,
ç) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşma ça-

lışmalarını yapmak,
d) Merkezin bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, denetlemek ve Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını Rektöre
sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
f) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak,
g) Yıllık faaliyet programını ve bütçeyi hazırlamak, bunları Yönetim Kurulunda görü-

şüldükten sonra Rektörlüğe sunmak, alınan kararların yürütülmesini sağlamak,
ğ) Danışma Kurulunu olağan ve gerekli gördüğü hallerde veya Danışma Kurulu üye-

lerinin yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini
hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,

h) Merkeze bağlı çalışma gruplarının sorumlularını belirlemek ve bunları Rektörün
onayına sunmak,

ı) Bu Yönetmelik hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere,

Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip
Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
veya üyelerin yarıdan bir fazlasının yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağıra-
bilir. Üç defa üst üste Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendi-
liğinden düşer. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek,
c) Merkezin bütçe tasarısını, faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek son

şeklini vermek,
ç) Merkez bünyesinde yapılacak araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konuları belir-

lemek,
d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını kurmak ve bunlara eleman seç-

mek,
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e) Merkez uzun vadeli bilimsel plan ve programını hazırlamak,
f) Yönetim Kurulu tutanaklarını Rektörlüğe göndermek.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ça-
lışmaları olan Üniversite öğretim elemanları, diğer üniversitelerdeki yerli ve yabancı akade-
misyenler, gazeteci, yazar ve sanatçılardan oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi
ve Rektörün onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Üyelikleri sona erenler yeniden seçilebilir.
Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Danışma Kurulu; kültür, bilim ve sanat konularında proje ve faaliyetlerle ilgili olarak
Merkeze danışmanlık yapar ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan konularda Merkeze danışmanlık yapmak,
b) Merkezin proje ve faaliyetlerini değerlendirmek; bu değerlendirmeleri Müdürle pay-

laşmak,
c) Merkezin faaliyet ve projeleriyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini, Rektör gerekli

gördüğü takdirde onunla paylaşmak,
ç) Merkezin faaliyet ve projeleriyle ilgili tavsiye niteliğinde kararlar almak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME VE 

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2004 tarihli ve 25435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Merkez Yönetim Kurulu, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanan dört üye ve müdür
ile birlikte beş kişiden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğ-

renci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrenci

kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Büyük grup dersleri: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de her ders kurulunda yer alan,

temel olarak eğiticilerin bilgiyi sunuş yoluyla işledikleri zorunlu  ve seçmeli kuramsal dersleri,

b) Ders kurulu: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de uygulanmakta olan entegre sistem

içerisinde yer alan büyük grup derslerinden oluşan organ ve/veya sistem temelli her bir ku-

ramsal üniteyi ve seçmeli dersleri,

c) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,

ç) Dönem içi notu: Dönem I, II ve III’de her dönemde yapılan ders kurulları sınav not-

ları ile küçük grup uygulamaları ara değerlendirme sınav notlarının; uygulamaların, sayı ya da

süresiyle orantılı olarak belirlenen ağırlıklı ortalamalarının her yıl Fakülte Kurulunca belirlenen

ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

d) Dönem notu: Dönem I, II ve III’de dönem içi notunun %60’ı ile dönem sonu notunun

%40’ının toplanmasıyla elde edilen notu; Dönem IV ve V’de ise staj sınavları notlarının orta-

laması olan notu,

e) Dönem sonu notu: Dönem I, II ve III’de her dönem sonunda yapılan ders kurulları

final sınavı notu ile küçük grup uygulamaları final sınavı notlarının her yıl Fakülte Kurulunca

belirlenen ağırlıklar oranında toplanmasıyla elde edilen notu,

f) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) İntörnlük-Aile Hekimliği Dönemi: Tıp Fakültesi Dönem VI’da farklı anabilim dal-

larında yürütülen zorunlu ve seçmeli uygulamalı eğitimi,

h) Küçük grup uygulamaları: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de yıl boyunca süren,

ünite süreleri farklı olan, çeşitli başlıklar altında yapılandırılmış uygulamalı ya da kuramsal,

temel olarak küçük gruplarda öğrenen merkezli yürütülen dersleri,

ı) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
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j) Stajlar: Tıp Fakültesi Dönem IV ve V’de farklı anabilim dallarında yürütülen zorunlu

ve seçmeli kuramsal ve uygulamalı dersleri,

k) Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

l) Ünite: Tıp Fakültesi Dönem I, II ve III’de uygulanmakta olan, entegre sistem içeri-

sinde yer alan büyük grup dersleri veya küçük grup uygulamalarının her bir anabilim dalı ta-

rafından yürütülen alt birimlerini,

m) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü

İlk kabul ve kayıt şartları

MADDE 4 – (1) Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara

göre öğrenci kabul edilir. Öğrenci kayıtları Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde

istenen belgelerle şahsen veya noter tarafından düzenlenen vekaletname ile tayin edilen vekil

aracılığıyla yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan aday kayıt

hakkını kaybeder. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem ya-

pılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 5 – (1) Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı

ve dinleyici öğrenci kabul edilmez.

Başka üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 6 – (1) 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-

seköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

hükümleri ile Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre başka bir tıp

fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapılabilir. Kurumlar arası yatay geçişler, Fakülte-

mizde yıl esasına dayalı eğitim öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında

gerçekleştirilir.

(2) Tamamen İngilizce eğitim yapılan programa yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim

yapan bir tıp fakültesinden gelmiş olması, kısmen yabancı dil (Türkçe-İngilizce) ile eğitim ya-

pılan programa yatay geçiş için tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan bir tıp fa-

kültesinden gelmiş olması şarttır.

Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı

MADDE 7 – (1) Öğrenciler her öğretim yılı başında kaydını yenilemek ve 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payını

akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Öğrenci katkı payını süresi içinde

ödemeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, derslere ve sınavlara

giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği yıl öğrenim

süresinden sayılır.
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(2) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen
süreler içinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler de her dönem başında Bakanlar Kuru-
lunca öngörülen ücreti ödeyerek kaydını yeniler. Bu durumdaki öğrencilerin ders ve sınavlara
katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Dili ve Eğitim Şekli

Eğitim süresi
MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı

dönemden ibarettir.
(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptır-

madığına bakılmaksızın tıp eğitimi programını azami dokuz yılda tamamlayamayanlar, ilgili
döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile staj hariç, öğrencilere ta-
nınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrencinin hastalık veya başka bir mazeret halinin Fakülte Yönetim Kurulu tara-
fından haklı ve geçerli sayılarak kabulü şarttır. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası
alan öğrencilerin bu süreleri mazeretli devamsız olarak kabul edilmez.

Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim, Türkçe ve İngilizce veya yalnızca İngilizce

olarak yapılır.
Hazırlık eğitimi
MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde hazırlık eğitimi zorunludur. Hazırlık eğitimi, ilgili

mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Eğitim şekli
MADDE 11 – (1) Tıp eğitiminde öğretim, dönem I, II ve III'te temel olarak ders kurul-

ları, dönem IV ve V’de staj, dönem VI'da intörnlük stajı esasına göre yapılır.
(2) Ayrıca Dönem I, II ve III’de her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Senatoca be-

lirlenen seçmeli dersler ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi açılır. Öğrenci
o yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası içinde
ilgili dönem koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden
en az birini seçmek zorundadır. Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında
diğer ders ya da derslere oranla fazlalık olması durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine yer-
leştirilebilir. Yapılacak olan Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi muafiyet sı-
navında başarılı olamayan dönem-I öğrencileri Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
dersini zorunlu olarak alırlar. Bu dersin eğitimi yarıyıl esasına göre düzenlenir ve akademik
yıl güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(3) Tıp Fakültesinde entegre sistemi uygulandığından eğitimde teorik ve pratik derslerde
bütünlük bulunmaktadır. Bu nedenle Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı
ders ve staj yapılamayacağı gibi aynı nedenle dışarıdan öğrenci başvuruları da kabul edilemez.

(4) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği
Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Prog-
ramları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzin

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Dönem I, II ve III’deki her bir ders kurulunda yer alan büyük grup
derslerinin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ders kurulu sı-
navına alınmaz ve o ders kurulu sınavından F1 notu alır. Dönem I, II ve III’deki her bir ders
kurulunda yer alan büyük grup derslerinin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders kurulu sınavına alınmaz,  maze-
retli olarak kalır ve E notu alır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında büyük grup derslerine,
toplam devamsızlığı %25’i geçen öğrenci F1 notu alır, ders kurulları final sınavına ve ders ku-
rulları bütünleme sınavına giremez. Tüm ders kurullarında büyük grup derslerine toplam de-
vamsızlığı %25’i geçen ancak mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci ma-
zeretli olarak kalır ve E notu alır.

(2) Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarında her bir ünitenin %20’sinden
fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz
ve o üniteden F1 notu alır. Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarında her bir ünitenin
%20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen
öğrenci; o ünitenin ara değerlendirmesine girebilmek için, devam etmediği küçük grup uygu-
lamalarını anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorun-
dadır, telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1
notu alır. Mazereti, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen öğrenci, ilgili ünitede telafi
çalışması yapamaz, o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. İlgili ünitede de-
vamsızlık %20’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği küçük grup uygulamalarını
anabilim dallarının imkanları ölçüsünde belirtilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır, telafi
çalışmalarını yapmayan öğrenci o ünitenin ara değerlendirmesine alınmaz ve F1 notu alır. Bir
eğitim yılında her bir küçük grup uygulamasında toplam devamsızlığı mazeretli veya maze-
retsiz olarak %20’yi geçen öğrenci F1 notu alır ve küçük grup uygulamaları final ve bütünleme
sınavına giremez.

(3) Dönem I’deki Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin % 25’inden
fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o dersin final ve bütünleme sınavına alın-
maz ve o dersten F1 notu alır. Dönem I’deki Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
dersinin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen öğrenci o dersin sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(4) Dönem IV ve V stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz
olarak devam etmeyen öğrenci, o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına alınmaz ve F1
notu alır. Dönem IV ve V stajlarında staj süresinin %20’sine devam etmeyen ve mazereti Fa-
külte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o staj sınavına ve o stajın bütünleme sınavına
alınmaz, mazeretli olarak kalır ve E notu alır.

(5) Dönem VI intörnlük stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına maze-
retsiz olarak devam etmeyen öğrenci F1 notu alır. Dönem VI intörnlük stajlarında her bir staj
süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul
edilen öğrenci E notu alır.
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(6) Dönem IV ve V stajları ile intörnlük stajlarında devamsızlık % 20’yi geçmediği tak-

dirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim

üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci

o staj veya stajların hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde öğrencinin mazeretli sa-

yılmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Öğrencinin, eğitim süresinde, sağlık raporu ile

mazeretli sayılabilmesi için hastalığını Hacettepe Üniversitesi hastanelerinden veya bunun

mümkün olmadığı zorunlu hallerde diğer sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile bel-

gelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Bunlar dışın-

daki sağlık raporları işleme konulmaz. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen

öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(2) Mazeretlerle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir

hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar veya yalnız

sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

İzinler

MADDE 14 – (1) Öğrencilere kanıtlayacakları önemli nedenleri veya öğrenim ve eği-

timlerine katkıda bulunacak burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yö-

netim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere iki yıla kadar izin verilebilir. Bu iznin

akademik yıl başlamadan önce istenmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavların Değerlendirilmesinde Kullanılan Puan, Not ve Katsayılar

Puan, not ve katsayılar

MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

a)

Puanlar Notlar Katsayılar

90-100 A1 4.00

85-89 A2 3.50

75-84 B1 3.00

70-74 B2 2.50

60-69 C1 2.00

50-59 C2 1.50

b) Ayrıca, harf notlarından;

1) F1:  Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı yok,

2) F2:  Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi,

3) F4:  Sınav değerlendirmesi % 49-0 arasında,

4) E:  Mazeretli geçmez,

olarak tanımlanır.
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ALTINCI BÖLÜM

Dönem I, II ve III Sınavları ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 16 – (1) Dönem I, II ve III’de aşağıdaki sınavlar yapılır:

a) Ders kurulu sınavı: Dönem I, II ve III’de her ders kurulunun sonunda büyük grup

dersleri için ders kurulu sınavı yapılır. Seçmeli derslerden oluşan ders kurullarının sonunda

ilgili derslerin değerlendirme sınavları yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders

kurulu sınav notu olarak işlenir.

b) Ders kurulları final sınavı: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda ders kurullarının

tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not

ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir.

c) Ders kurulları bütünleme sınavı: Dönem I, II ve III’de ders kurulları final sınavında

başarısız olan öğrenciler ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Bu sınavdan alınan not ders

kurulları bütünleme sınav notu olarak işlenir.

ç) Ara değerlendirme sınavı: Dönem I, II ve III’deki küçük grup uygulamalarının her

ünitesi sonunda ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sı-

nav notu olarak işlenir.

d) Küçük grup uygulamaları final sınavı: Dönem I, II ve III’de, her dönem sonunda kü-

çük grup uygulamalarının tüm ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır.

Bu sınavdan alınan not küçük grup uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir.

e) Küçük grup uygulamalarındaki devamsızlık ders kurulu sınavlarına girme hakkını

etkilemez.

f) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeni ile herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yö-

netim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Açılacak

mazeret sınavlarında 25 inci madde hükümleri uygulanır.

g) Öğrencinin girme hakkı olmadığı halde bir sınava girmesi durumunda aldığı not,

ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir. Sınav kağıtları ve/veya kayıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sınavların uygulanması

MADDE 17 – (1) Dönem I, II ve III’de her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının

bitiminden en erken üç, en geç yirmi gün sonra küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır.

(2) Küçük grup uygulamaları final sınavında başarısız olan öğrencilere, küçük grup uy-

gulamaları bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Dönem I, II ve III’de her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden

en erken 15,  en geç 21 gün sonra ders kurulları final sınavı yapılır.

(4) Dönem I, II ve III’de, ders kurulları final sınavının bitiminden en erken 15, en geç

21 gün sonra ders kurulları bütünleme sınavı yapılır.

(5) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin sınavı her yarıyılın son haf-

tasında yapılır.

(6) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin bütünleme sınavı, Temel

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi sınavının bitiminden en erken 15, en geç 21 gün

içinde yapılır.
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(7) Gerekli görüldüğü halde Yönetim Kurulu Kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışında
Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Sınavlarda güvenliğin sağlanması, kopya çekilmesinin önlenmesi için gerekli ted-
birler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Sınavlardaki başarının değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir üst döneme geçmesi için ilgili dönemin, dönem sonu
notunun en az C2 ve dönem notunun en az C1 olması gerekir.

(2) Ders kurulları final sınavı notu F2 veya dönem sonu notu F4 ya da dönem notu C2
olan öğrenci ders kurulları bütünleme sınavına alınır. Ders kurulları final sınavı notu her yıl
Fakülte Kurulunca belirlenen ders kurulları final notunun ağırlığı oranında dönem sonu notunun
hesaplanmasına katılır. Ders kurulları bütünleme sınavı notu ile hesaplanan dönem sonu notu-
nun C2 olması ve hesaplanan dönem sonu notunun %40’ı ile dönem içi notunun %60’ının top-
lanması ile elde edilen dönem notunun en az C1 olması halinde öğrenci o dönemi başarıyla ta-
mamlamış kabul edilir ve bir sonraki döneme geçmeye hak kazanır.

(3) Küçük grup uygulamaları final ve bütünleme sınavında alınan notlar her yıl Fakülte
Kurulunca belirlenen ağırlıklar oranında dönem sonu notunun hesaplanmasına katılır. Küçük
grup uygulamaları final sınavlarında F2 alan öğrencilerin notu, dönem sonu notu hesaplanırken
(0) sıfır  olarak kabul edilir. Dönem I,  II ve III’de sınav sonuçları öğrenciye puan ve not olarak
bildirilir.

Dönem tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem tekrarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ders kurulları final sınavına girmeyen öğrencinin ders kurulları bütünleme sınavına

da girmemesi halinde dönem notu F4 olur. Bu durumdaki öğrencinin dönem içi notu dikkate
alınmaz ve öğrenci o dönemi tekrarlar.

b) Ders kurulları bütünleme sınavı sonunda başarısız olan öğrenci, o dönemi tekrarlar.
c) Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin final ve bütünleme sınavında

başarısız olan öğrenci bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan o dersi progra-
mına almak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Dönem III’ün sonuna kadar Temel Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinden başarılı olamayan öğrenci dönem IV’e başlayamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V Sınavları ile İlgili Esaslar

Stajların tamamlattırılması

MADDE 20 – (1) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler,
sınava girebilmek için, devamsız oldukları süreyi tamamlamak zorundadır.

Staj sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’de her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan
staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı
olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne
alınır. Staj sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için staj sınavı notunun en az C1 notu
olması zorunludur. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

(2) Dönem IV ve V’de sınav sonuçları öğrenciye puan ve not olarak bildirilir.
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Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı
MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’deki stajların bir veya daha fazlasından başarılı ola-

mayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o dönemin son stajının bitiminden en erken
15, en geç 21 gün sonra alınır. Staj bütünleme sınavından öğrencinin başarılı sayılabilmesi için
staj bütünleme sınav notunun en az C1 olması zorunludur. Bütünleme sınav veya sınavlarında
da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı
verilir. Yine başarı gösteremeyen öğrenci en son kaldığı stajın bitiminden en erken 15, en geç
21 gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dönem VI’ya İlişkin Esaslar

İntörnlük-aile hekimliği döneminin değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Dönem VI intörnlük-aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarısı;

her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışma-
ları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıl-
dıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alı-
narak, 15 inci maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için
her anabilim dalındaki çalışmalarından en az C1 notu alması zorunludur.

(2) Dönem VI’da öğrenciye başarı durumu puan ve not olarak bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç 7 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar ilgili öğ-
retim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi
yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

Mazeret sınavı
MADDE 25 – (1) Bu maddenin ikinci fıkrası hariç olmak üzere, mazeretleri nedeni ile

herhangi bir sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğren-
ciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı, bir defaya mahsus olmak üzere Fakülte Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.

(2) Dönem sonu final ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için
ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 26 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır.

Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I,
II ve III’te kaldığı dönemi, dönem IV ve V’de kaldığı stajları ve dönem VI’da kaldığı intörnlük
çalışmalarını aynı şekilde tekrarlar.

Sınavların yapılış şekli
MADDE 27 – (1) Sınavların yapılışına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilmez.
b) Sınavlar eğitim programının özelliğine uygun olarak kuramsal ve/veya uygulamalı

olarak yapılır.
c) Öğretim üye ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden, ders ve uy-

gulamalar esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilir.
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ç) Öğrenciler, sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek, kimlik belgeleri ile istenecek
başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar. Sınava
girmeyen öğrencinin notu F2 olur.

d) Sınavlarda kopya alan, veren ve kopyaya teşebbüs eden öğrenciye; F4 notu verilir
ve ayrıca söz konusu öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem
yapılır.

e) Fakülte Kurulu kararı ile gerekli hallerde açılacak dersler için iki genel ve iki bütün-
leme sınav hakkı verilir.

f) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda, ayrıca ortak zorunlu
dersleri almak ve başarmak zorundadır. Ortak zorunlu dersler için, 28/9/2012 tarihli ve 28425
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi
MADDE 28 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için

okudukları bütün dönemlerin notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çev-
rilir:

Dönem Notları Ortalaması Başarı Derecesi
3,50-4,00 PEKİYİ
2,50-3,49 İYİ
2,00-2,49 ORTA

Diplomalar
MADDE 29 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; Yükseköğretim

Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları
veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans
diploması verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süre-
sini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

Giyim ve genel görünüş
MADDE 30 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince, giyim ve genel görünüş konusunda

ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Hacettepe Üniversi-

tesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 27361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kayıt dondurma ve izinli sayılmada geçen süreler, bu Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desinde gösterilen azami öğrenim süresine dahil değildir. Sağlık sorunları ve doğal afetler gibi

zorunlu sebepler dışında kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilerin ödemek zorunda ol-

duğu eğitim ve öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenir. Eğitim program-

larına burslu yerleştirilen öğrencilerin kayıt dondurmaları veya izinli sayılmaları halinde öde-

yecekleri eğitim ve öğretim ücreti aldıkları burs oranına göre belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten F, BZ, DZ notlarından birini alarak başarısız olan sınamalı öğrenciler

o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin başlığı “Proje dersleri” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/7/2010 27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/4/2011 27920

2- 27/8/2011 28038

3- 28/11/2011 28126

4- 19/3/2012 28238

5- 23/1/2013 28537
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Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE 

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılacak sınav-

lardan itibaren üç ay içinde Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ye-

dinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslerin top-

lamına normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir.  Yarıyıl

ders yükü normal ders yükünün (en fazla 30 kredi) bir buçuk katını geçemez. Ancak mezuniyet

aşamasına gelmiş öğrencilerin danışman onayı ile yarıyıl ders yükü hesaplamasında kredi sı-

nırlaması dikkate alınmaz. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır. Öğren-

cinin geçmiş yarıyıllarda devamsızlıktan kaldığı ve/veya başarısız olduğu dersleri öncelikle

alması kaydıyla, hiç almadığı dersleri seçmesi zorunludur. Ancak, öğrencinin tekrarlama du-

rumunda olup devam zorunluluğu bulunan derslerinin ilk defa aldığı derslerle çakışmaması

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/9/2009 27341

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/12/2010 27787

2- 21/4/2011 27912

3- 22/8/2012 28389

4- 14/12/2012 28497
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gerekir. Öğretim programındaki bazı derslerden muaf olmak, önşart derslerini başaramamış

olmak, yarıyıl izni kullanmış olmak veya üniversitelerarası değişim programlarına katılmak

gibi nedenlerle normal ders yükünü tamamlayamayan öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı

ile üst iki yarıyıldan açılan derslerden ders verilebilir. Ancak, bu öğrencilerin yarıyıl ders yükü

bulunduğu yarıyıldaki normal ders yükünü geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mevlana Üniversitesinden:

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri veya lisans/li-

sansüstü eğitimi olan alanında uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi

sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bu-

lunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak

üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri veya lisans/lisansüstü eğitimi olan alanında

uzman kişiler arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rek-

törün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından

birisi vekâlet eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/10/2011 28089

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/1/2011 27805
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 29/12/2011 28157
2- 15/2/2012 28205
3- 4/7/2012 28343
4- 22/11/2012 28475
5- 30/4/2013 28633
6- 2/6/2013 28665
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TEBLİĞLER

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ALKOLLÜ İÇKİ AMBALAJLARI ÜZERİNE KONULACAK

UYARI MESAJLARIYLA İLGİLİ TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler

İnhisar Kanununun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan, alkollü içki ambalajları üze-
rine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Uyarı mesajlarına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 2 – (1) Piyasaya arzına izin verilen alkollü içkilerin tabanı hariç iç ve dış

ambalajlarında, aşağıda yer alan üç adet grafik uyarı mesajı ve bir adet yazılı uyarı mesajı bir-
likte kullanılır:

(2) Bu uyarı mesajları, Tebliğde bundan sonra yukarıda yer aldığı şekilde sıra numara-
ları adıyla anılacaktır.

(3) Uyarı mesajı taşımayan alkollü içkiler iç piyasaya arz edilemez ve satılamaz.
(4) Uyarı mesajları, herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya kesilemez.

Bandrol, pul ve benzeri ilaveler üzerine yazılamaz. Uyarılar, sabit ve silinemez olarak basıl-
malıdır.

(5) Rakam metni koyu, diğer kısımlar ilk harf büyük devamı küçük harflerle ve normal
cümle şeklinde yazılır.

Uyarı mesajlarının uygulanması
MADDE 3 – (1) Uyarı mesajlarının uygulanmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Uygulama şekli;
1) Doğrudan ambalaj üzerine, doğrudan ambalaj üzerine uygulanan çıkartmaların üze-

rine veya etiket üzerine uygulanır.
2) Ambalaj üzerinde kolayca görülebilecek bir yere, açıkça okunabilecek ve beyaz üze-

rine siyah yazı olacak şekilde yerleştirilir.
b) Yazı karakteri ve şekli;
1) Helvetica,
2) Normal,
3) Tek satır ve standart karakter aralıkları yazılmış olmalıdır.
c) Yazı karakteri büyüklüğü;
1) Dış ambalaja uygulanacak uyarı mesajları 14 puntodan küçük,
2) 100 cl’den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için 12 puntodan küçük,
3) 70 (dahil) – 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 10 puntodan küçük,
4) 50 (dahil) – 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 9 puntodan küçük,
5) 35 (dahil) – 50 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 8 puntodan küçük,
6) 20 (dahil) – 35 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 7,5 puntodan küçük,
7) 10 (dahil) – 20 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için 7 puntodan küçük,
8) 10 cl’den daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için 6 puntodan küçük
olmamalıdır.
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d) Uyarı mesajı toplam alanı ve her uyarı mesajının ebatları aşağıda belirlenen değer-
lerden küçük olmamalıdır;

1) Dış ambalaj için;
Toplam alan: 30,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 2,5 santimetre, yüksekliği: 2,2 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 2,2 santimetre,
2) 100 cl’den daha büyük ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 26,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 2,0 santimetre, yüksekliği: 1,8 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 2,1 santimetre,
3) 70 (dahil) – 100 cl (dahil) arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 18,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,6 santimetre, yüksekliği: 1,5 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,7 santimetre,
4) 50 (dahil) – 70 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 14,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,6 santimetre, yüksekliği: 1,5 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,7 santimetre,
5) 35 (dahil) – 50 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 11,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,3 santimetre, yüksekliği: 1,2 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,4 santimetre,
6) 20 (dahil) – 35 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 9,5 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,2 santimetre, yüksekliği: 1,1 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,2 santimetre,
7) 10 (dahil) – 20 cl arası ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 9,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 1,2 santimetre, yüksekliği: 1,05 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 1,1 santimetre,
8) 10 cl’den daha küçük ambalaj hacmine sahip ürünler için;
Toplam alan: 7,0 santimetre kare,
1 numaralı uyarı mesajı taban uzunluğu: 0,9 santimetre, yüksekliği: 0,8 santimetre,
2 ve 3 numaralı uyarı mesajları çapı: 0,7 santimetre.
e) Ayrıca her bir uyarı mesajı ve uyarı mesajı toplam alanı, genişliği 1 mm’den az ve

2 mm’den daha büyük olmayacak bayrak kırmızı renkte sınır çizgisi ile çerçevelenmelidir.
Sınır çizgisi hiçbir şekilde uyarı mesajının içerdiği metne müdahale etmeyecek biçimde olma-
lıdır.

f) Uyarı mesajlarının muhtelif ambalaj boyutlarında kullanılabilecek örnekleri Ek-1’de
yer almaktadır.

Piyasaya arz
MADDE 4 – (1) Alkollü içki ambalajları bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren on

ay içinde Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir; Tebliğ hükümlerine uygun olmayanlar bu
tarihten itibaren piyasaya arz edilemez.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 6/8/2013

KARAR NO  : 2013/128

KONU            : Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret  A.Ş. özelleştirilmesi.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 23/7/2013 tarih, 6655 sayılı yazısına isti-

naden, 

Kurulumuzun 30/11/2010 tarih, 2010/101 ve 7/1/2011 tarih, 2011/02 sayılı Kararlarıyla

özelleştirme kapsam ve programına alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun Yeditepe

Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan toplam %26 oranındaki

iştirak hissesinin “satış” suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde

belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda,

1. İhale Komisyonunca; “SGK adına kayıtlı, hisselerin 78.875.000.- (Yetmişsekizmilyon-

sekizyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Aksoy Holding Anonim Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aksoy Holding Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 78.810.000.- (Yetmişsekizmilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası

bedelle ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imza-

lamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare

lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, bu hususların Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun

onayına sunulmasına” 

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında

İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
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AĞUSTOS   GÜNSÜZLERİ      CAYMAZ 
2900-1 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

11 Ağustos 2013 
PAZAR Sayı : 28732 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/219 
Karar No : 2013/161 
Karar Tarihi : 20.06.2013 
Suç : İzin Tecavüzü 
Sanık : Şahin SİVARİ - Halil ve Nuran oğlu, 1991 D.lu, Yozgat, Şefaatli, Saçlı 

Köyü nüfusuna kayıtlı, T.C.NO: 33878324626, 12'nci Mknz. P.Tug. 
Tnk. Tb.K.lığı emrinde görevli, Firari İkm.Er. 

Hüküm Özeti : Sanığın 21.09.2011 saat (09.15) - 02.10.2011 saat (17.32) tarihleri 
arasında izin tecavüzü suçunu işlediği sabit görüldüğünden, 1632 Sayılı 
As.C.K.nun 66/1-b, 73 ve 5237 Sayılı TCK 62, 50/1 ve 52 nci maddeleri 
uyarınca NETİCETEN ÜÇ BİN TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş, (Sanığın, 353 Sayılı Askeri 
Yargılama Usulü Kanununun 254, 196,197 205,209 ve 2212'inci maddeleri uyarınca hüküm 
yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilen 
yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde dilekçe ile müracaat etmek suretiyle 
kararı temyiz edebilecekleri, askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibine bu hususta 
bir tutanak düzenlenmesi için müracaatta bulunmak suretiyle de kararı temyiz edebilecekleri, 
ayrıca en yakın Askeri Mahkeme veya adliye Mahkemesine müracaat etmek suretiyle de kanun 
yoluna başvurabilecekleri, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 
askeri kurum amirliğine, tutuklular veya hükümlüler yönünden cezaevi ve tutukevi 
müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla da kararın temyiz 
edebileceği) bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen 
hüküm kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete’de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat 
yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur. 6703/1-1 
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Antalya 7. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No  : 2007/192 

Karar No : 2011/457 

Resmi belgede sahtecilik suçundan mahkememizin 05/07/2011 tarih ve 2007/192 Esas,l 
2011/457 sayılı Kararı ile sanık NATELA KOPALEISHVILI'nin 5237 Sayılı TCK.nun 204/1 
maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1 maddesinde 
belirtilen ve 53/3 maddesindeki kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
dışındaki haklardan sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3 
maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve 
kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, sanığın 
sabıkasız oluşu kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği 
hususunda mahkememize vicdani kanaat geldiğinden CMK.231. Maddesi gereğince sanık 
hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın herhangi bir yükümlülük 
yüklenmeksizin 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, adli emanetin 2006/6798 
sırasında kayıtlı suça konu pasaportun karar kesinleştiğinde kanıt olarak dosyada saklanmasına, 
toplam 669,10- TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, tüm araştırmalara 
rağmen sanık NATELA KOPALEISHVILI’ye kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar son açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün soma tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 
beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 
Antalya Nöb. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olup itiraz edilmediği takdirde 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 6272 

————— 
Esas No   : 2011/709 

Karar No : 2013/119 

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık, Mühür Bozma suçlarından sanık SELİM AKSOY'un 
mahkumiyetine karar verildiği, sanık Selim AKSOY'a gerekçeli karar tebliği için mevcut adresine 
tebligat çıkartıldığı, ancak çıkartılan tebligatların iade geldiği, Uyap üzerinde Mernis adresinin 
bulunmadığı, yaptırılan tüm adres araştırmaları sonucunda sanığın tebligata yarar en son açık 
adresinin tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşılmış olup; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık, Mühür Bozma suçlarından mahkememizin 
05/02/2013 tarih ve 2011/709 Esas, 2013/119 sayılı kararı ile sanık SELİM AKSOY'un 
cezalandırılmasına karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği, 
yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla, 
kararın sanık SELİM AKSOY'a Resmi Gazete yoluyla tebliğine karar verildi. 

 6375 
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Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2013/83 
Karar No : 2013/497 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Jumaa ve Ayoush oğlu, 1969 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 
ABDULKADER WEIS hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, 
mahkememizin 18.06.2013 tarih ve 2013/83 esas 2013/497 karar sayılı ilamı 6.000 TL. Adli para 
cezası ile birlikte 80 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 
sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 
yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince karamı ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6202 

————— 
Esas No : 2013/85 
Karar No : 2013/498 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Abdullah ve Najah oğlu, 1977 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 
Ahmad Kassab hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
18.06.2013 tarih ve 2013/85 esas 2013/498 karar sayılı ilamı 6.000 TL. Adli para cezası ile 
birlikte 80 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası 
Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı 
yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 
yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6201 

————— 
Esas No : 2013/129 
Karar No : 2013/500 
Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Mahmoud ve Marıam kızı, 1956 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 
Khadıja Mustafa hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 
18.06.2013 tarih ve 2013/129 esas 2013/500 karar sayılı ilamı 6.000 TL. Adli para cezası ile 
birlikte 80 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası 
Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı 
yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 
yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 
mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6200 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

8 KALEM YSC DOLUM VE YEDEK MALZEMELERİ VE  

3 ADET DİZEL JENERETÖR SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No.111  45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın: 

a) - 

İhalenin Niteliği-Türü İ.K No Dosya no İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 
8 Kalem YSC Dolum ve Yedek 

Malzemeleri Alımı 
107344 2013-1430 22.08.2013-14.00 365 Gün 

2 3 Adet Dizel Jeneretör Alımı 107346 2013-1431 28.08.2013-14.00 45 Gün 

 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda 

yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 6825/1-1 
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KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI, PANCAR ANALİZ 
LABORATUVARI HİZMET ALIM İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE 
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 
İhale kayıt no : 2013/108190 
1-İdarenin 
a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-

Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK 
b) Telefon ve faks numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve miktarı : 2013-2014 Kampanyamız tahmini 90 (Doksan) Gün 

sürecektir.(Üretilecek pancar miktarının artışı veya 
eksilişine göre işin süresinde artış veya eksiliş olabilir.). 
İhale konusu iş Kampanya boyunca en az 2 vardiya 
şeklinde Cumartesi, Pazar, resmi ve dini bayram günleri 
ile yılbaşı günü de (kampanyanın uzaması halinde) 
devam edecek olup, 18 işçi ile Fabrikamız Kalite ve 
İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz 
Laboratuvarı’nın hizmet işlerinin, fabrikamızdaki 
mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yapılması; 
pancar alımının başlaması ile birlikte fabrikamıza gelen 
araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesinin 
alınması, yıkama cihazında yıkanan pancarın bantta 
temizlendikten sonra fire tespitinin yapılması, pancardan 
freze ile numune alınıp şeker yüzdeleri tayininin 
yapılması, ayrıca vejetasyon seyri, bedele esas ve diğer 
pancar analizlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılması 
ve fabrikamızca gösterilecek diğer müteferrik 
hizmetlerin yerine getirilmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası   
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 23.08.2013 Cuma günü saat 11:00 
4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 
“Kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer 

işler olarak kabul edilecektir.” 
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6882/1-1 
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ISI MERKEZLERİNDE VE BAKIM SERVİSİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET 
ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
İhale kayıt No: 2013/107160  İhale Dosya No: 319.GELİ/2013-867 
1 - İdarenin 
a) Adresi : GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 

8.Km. Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : (0 252 ) 572 59 05 Faks:(0 252) 572 59 03 
2 - İhale konusu Hizmetin  
a) Niteliği Türü Miktarı : 22 kişi kaloriferci, 2 kişi tekniker, 5 kişi sıhhı tesisat 

usta, 2 kişi kaynakçı usta, 2 kişi elektrikçi usta  
  2 kişi inşaat ustası ve 3 kişi düz işçi olmak üzere toplam 

38 kişilik personel çalıştırılması Hizmet alımı işidir. 
b) Yapılacağı Yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü iş yerlerindeki ısı 

merkezlerinde, Sosyal Site ısı merkezi ve bakım servisi 
Yatağan / Muğla  

c) İşin Süresi : 22/11/2013 tarihinde işe başlanacak olup işin süresi 2 
(iki) yıldır.  

3 - a) İhalenin Yapılacağı Yer : GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 
Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve Saati : 05.09.2013– 14.00 
4 - İhale dokümanları : 
- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA  
- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR 
- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. 

Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı100,00 (Yüz) TL. Karşılığı 
aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan İstekliyle, teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir. 
7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 
10 - İstekli tarafından teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin verilmesi 
zorunludur. 

11 - Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı her türlü 
hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 
13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir  
14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr. 6845/1-1 
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ŞEKER AMBARLARINDA TAHMİL TAHLİYE İŞİNE AİT İŞÇİLİK HİZMETİN 
YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Şeker Fabrikasından: 
Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait 

İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2013/105636 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA  
b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44   0 422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi (varsa)  : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker 

Ambarlarında Kampanya Döneminde ± % 20 
Toleranslı 2 Ay süreli Günlük 36 Kişi ile 
Kampanya Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 10 Ay 
Süreli Günlük 5 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait 
işçilik hizmetinin yürütülmesi,  

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları 
c) İşin süresi : ± % 20 Toleranslı 12 Ay 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23/08/2013 Saat : 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 - a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 
4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere 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 veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
5.1 - İş Deneyim Belgeleri : 
5.1.1. 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; 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 
b) 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. 

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
5.1.3 - 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. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde belirtilmiştir. 

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, 
istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile 
işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır. 

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 
9 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler 23/08/2013 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

11 - 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 fiyat teklifi verilecektir. 
12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.  
14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6836/1-1 
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14 ADET LASTİK KAPLAMA VE 1 ADET LASTİĞE 2 TAMİR İŞLEMİ YAPTIRILMASI 
HİZMETİ ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme 
Müdürlüğünden:          

14 adet lastiğe Orbit Tirad sistemi ile kaplama işlemi ve 1 adet lastiğe 2 adet tamir yaması 
yaptırılması, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/108312 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-Milas- 

Muğla 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 5580293(3 Hat) / 02525580307 
c) Elektronik posta adresi  : ylisatinalma@yli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmet alımının  
a) Niteliği, türü ve miktarı : CAT 777 toprak kamyonlarında kullanılan 13 adet 

2400R/49 lastik ile, 1 adet 20,5R/25 Volvo BM 4400 
yükleyicilere ait lastiğe Orbit Tirad sistemi ile kaplama 
işlemi ve 1 adet 2400R/49 lastiğe 2 adet tamir yaması 
işinin yaptırılması hizmet alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : Yüklenici firma atölyesi 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 7(yedi) 

takvim günü içinde lastiklerin tamamı idare ambarından 
yüklenici tarafından teslim alınarak işe başlanacaktır. 
İşin süresi lastiklerin yüklenici tarafından idare 
ambarından ilk teslim alınma tarihinden itibaren 35 
(otuzbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 27/08/2013- saat: 14.00 
4 - İhale Dökümanları 
a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği 

Milas-Ören Karayolu 23. Km. Milas-Muğla Tel:0252 5580293/3 Hat 
Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

edilebilir. 
b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’yi yatırarak açıklama kısmına 
ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman 
satın alabilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - İstekliler tekliflerini, 27/08/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ 

Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo 
tarafından ihale saatinde İşletmemiz Muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
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6 - 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 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az tutarda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme 
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin 
%25 inden az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul 
işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 
zorunludur.  

9 - Bu ihalede benzer iş olarak Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen lastik kaplama 
hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI 
T.C. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02 
VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 
T. HALK BANKASI MİLAS ŞB : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04 
 6900/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy 
İşletme Müdürlüğünden:         

1 - Satışa esas bedeli en az 399,91 TL. ile en çok 538.164,00 TL. arasında değişen; 
16/08/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 40,00 TL., en 
çok 53.817,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kamyonet, cıncır, 
motorsiklet motoru, su tankı araç lastiği elektrikli bisiklet ve motorsikletten oluşan 57 adet araç; 
açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL 
adresindeki ihale salonunda 19/08/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

İlan olunur. 6901/1-1  
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İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Döneminde Biyolojik atık su ile Çamur Susuzlaştırma 

ünitelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve revizyonun yapılması İşine ait İşçilik Hizmetin 
yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/107203 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA  
b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 0 422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
   İnternet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan 

Biyolojik Atık su ile Çamur Susuzlaştırma 
ünitelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarımın 
yapılması işini Kampanya Döneminde ± % 20 
Toleranslı 2 Ay süreli Günlük 15 Kişi ile 
Kampanya Haricinde ise revizyonun yapılması işi 
± % 20 Toleranslı 3 Ay Süreli Günlük 5 Kişi ile 
işçilik hizmetinin yürütülmesi,  

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Sahası 
c) İşin süresi : ± % 20 Toleranslı Toplam 5 Ay 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/08/2013 Saat : 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1 - a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 
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4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere 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 veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
5.1 - İş Deneyim Belgeleri : 
5.1.1. 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; 
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 
b) 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. 

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
5.1.3 - 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. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinde 
belirtilmiştir. 

6 - Benzer iş olarak her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek ve 
tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.  

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 
9 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler 26/08/2013 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

11 - 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 fiyat teklifi verilecektir. 
12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6902/1-1 
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SAC VE MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE  
İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 
İhale kayıt numarası : 2013/108516 
1 - İdarenin 
a) Adı : T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası 
b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km  
  AFYONKARAHİSAR 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87 
2 - İhale konusu malların 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 
 

 Sac ve Muhtelif Malzeme Alımı   
Sıra No Malzemenin Evsafı Ölçüsü Miktarı 

1 Sac Malzeme 3 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka) KG 1.415 
2 Sac Malzeme 4 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (5 Plaka) KG 1.885 
3 Sac Malzeme 5 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka) KG 4.710 
4 Sac Malzeme 6 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka) KG 5.650 
5 Sac Malzeme 8 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka) KG 7.540 
6 Sac Malzeme 10 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (10 Plaka) KG 9.420 
7 Sac Malzeme 12 X 2000 X 6000 mm Rst 37-2 (4 Plaka) KG 4.520 
8 Dikişli Boru Ø 76,1 X 3,6 X 6000 mm St 37 DIN 2458 Metre 1.000 
9 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 20 X 6000 mm h9 Ç 1040 KG 3.000 

10 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 25 X 6000 mm h9 Ç 1040 KG 3.000 
11 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 30 X 6000 mm h9 Ç 1040 KG 3.000 
12 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 42 X 6000 mm h9 Ç 1040 KG 5.000 
13 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 22 X 6000 mm h11 Ç 1020 DIN 668 KG 5.000 
14 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 55 X 6000 mm h11 Ç 1020 DIN 668 KG 5.000 
15 Kalibreli Yuvarlak Çelik Çubuk Ø 72 X 6000 mm h11 Ç 1020 DIN 668 KG 5.000 
16 Sıcak Haddelenmiş Mil Ø 105 X 6000 mm Ç 1040 DIN 1013 KG 5.000 

17 Dikişli Boru Anma Çapı: Ø 65 mm. TS EN 10217 (DIN 1626) St 37 
Ölçüm Değeri: 76,1 X 4,5 X 6000 Metre 120 

18 Dikişli Boru Anma Çapı: Ø 250 mm. TS EN 10217 (DIN 1626) St 37 
Ölçüm Değeri: 273,0 X 5,60 X 6000 Metre 240 

b) Teslim Yeri : Afyon Şeker Fabrikası ve İmalat Birimi Malzeme Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 27.08.2013 Salı günü saat 14.00      
4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
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6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 
görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

7 - Teklifler, 27.08.2013 Salı günü saat 1400 ’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki 
Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilecektir. 

9 - İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal 
ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 
yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 
saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 
toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 
13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6886/1-1 
—— • —— 

SİNCAP KAFESLİ ASENKRON ELEKTRİK MOTORUNUN YENİDEN SARILMASI 
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Sincap Kafesli Asenkron Elektrik Motorunun Yeniden Sarılması İşi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası :  2013/106602 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören- Milas-MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : keas@keas.gov.tr 
c) Elektronik posta adresi : keas@keas.gov.tr 
2 - İhale konusu işin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğünde Kazan Besleme Pompası Tahrik Motoru 
olarak kullanılan ve etiketinde bulunan özellikleri teknik 
şartnamede yazılı olan 1 adet 6000V; 3150kW kaymalı 
yataklı sincap kafesli asenkron elektrik motorunun 
mevcut stator sargılarının sökülerek yeni imal edilecek 
bobinlerle yeniden sarılması işidir. 
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b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA 

c)  İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 
50 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a)  Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 02/09/2013 Pazartesi günü, saat: 14:00 
4  - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 
posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 
masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 
Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına 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." İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 02/09/2013 Pazartesi günü, saat 14.00'e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3'ü oranında geçici teminat verecektir. 
8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 
Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 
kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 
yapılacaktır. 

11 - İstekliler, teklif ettikleri malzeme ile ilgili; 
……………… 
12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 
 6862/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/143937 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Yatağan/Muğla 

Adresi 
Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. 

PK. 1 
Tel-Faks 02525725191/02525725384 

Posta Kodu 48500 E-Mail kamuran.adali@yatagants.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
DMM Maden Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Ankara Asfaltı Üzeri 25. Km 

Kocabaş Kasabası Honaz/Denizli 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3020484143  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası-32503  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 813  

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 (  ) 

 6907/1/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/143937 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Yatağan/Muğla 

Adresi 
Yatağan-Milas Karayolu 3. Km. 

PK. 1 
Tel-Faks 02525725191/02525725384 

Posta Kodu 48500 E-Mail kamuran.adali@yatagants.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Azra Maden Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
 

Adresi 

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol 

460 Sokak No: 6 Kat: 1 

Merkez/Denizli 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1270350659  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası-31899  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 26021  

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 (  ) 

 6907/2/-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— Sinop İli Dikmen İlçesi Merkez Bucağı Karaağaç Köyü Çobanoğlu ve Kösedağ

Bağlılarının, Samsun İli Yakakent İlçesi Merkez Bucağı Gündüzlü Köyüne
Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği
— Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Canik Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mevlana Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/8/2013 Tarihli ve 2013/128 Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri
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