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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5151
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması;

Millî Eğitim Bakanlığının 12/7/2013 tarihli ve 1721187 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Eylül 2013
CUMA

Sayı : 28757



Karar Sayısı : 2013/5193

Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, ekli listede belirtilen toplam 138 adet

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün kurulması; Gençlik ve Spor Bakanlığının

23/1/2013 tarihli ve 154 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci

maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                C. YILMAZ                               M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         N. AVCI                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5265

Ekli “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği

Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13/6/2013

tarihli ve 8626 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 16 ncı, 14/3/2013

tarihli ve 6446 sayılı Kanunun 17 nci, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci mad-

delerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5277

Bağlantı Anlaşması uyarınca tesis edilecek “154 kV Bozüyük OSB TM-Eskişehir Çimsa

TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden

taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı

kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele

kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/7/2013 tarihli ve 1103 sayılı yazısı

üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

2/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                               N. AVCI                                                      B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5279

Ekli “Ölçüm Sistemi Kurulmasını Lüzumlu Kılacak Yeraltı Suları Hakkında Karar”ın

yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 19/7/2013 tarihli ve 449 sayılı yazısı

üzerine, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5280

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile

listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 26/7/2013 tarihli ve 4536 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

13/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5281

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli

kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının 22/7/2013 tarihli ve 4343 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Ku-

rulu’nca 13/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2013/5282

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki

ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesi; Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının 22/7/2013 tarihli ve 4350 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

13/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

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

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

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

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

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

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon
Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yarıyılda bir öğrenci, öncelikle bulunduğu sınıfa göre alt sınıflardan sorumlu ol-
duğu dersleri almak şartıyla, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde tanımlanan GANO değeri
1.75’in altında ise en fazla 30 ECTS, 1.75 ve üzerinde ise en fazla 45 ECTS kredisi derse da-
nışmanının/koordinatörünün onayı ile kayıt yaptırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “70”
ibaresi “60” olarak ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tıp Fakültesinde stajyerlik ve intörnlük dönemleri uygulama esaslarına göre yü-
rütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavı yapılır.
Bu sınavlar sonunda DC, FF veya YZ harf notu alanlar için bütünleme sınavı açılır. Sınavlar
yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Seminer, proje, tez ve sanat
alanlarındaki performanslara yönelik sınavlar ile sunumlar jüri/sınav komisyonu önünde de
yapılabilir. İlgili öğretim elemanının talebi ve bölüm/program başkanlığının önerisi ile birim
kurulu sınav türlerinden hangisinin uygulanacağını ve bunların her birinin başarı notuna kat-
kısını yarıyılın ilk iki haftası içerisinde belirleyerek ilan eder.”

“(5) Mezuniyeti için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirip sadece devam şartını
sağlamış olduğu tek dersi kalan son sınıf öğrencilerine, başvurmaları halinde, bir defaya mahsus
olmak üzere BYK kararıyla tek ders sınavı açılabilir. Sınav, dönem sonu sınavlarını takip eden
onbeş gün içerisinde BYK tarafından belirlenen tarihte yapılır.”

“(6) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu, staj sonu veya bütünleme sınavlarına girebilmek için,
bu Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki koşulları yerine getirmek gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi “Sı-
navlar dersi vermekle görevli öğretim elemanı veya ilgili sınıf koordinatörü tarafından yapılır.”
olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınavlarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, çekme girişiminde bulunan,
yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği tespit edilen ve sınav,
uygulama ve diğer çalışmalar sırasında her ne şekilde olursa olsun genel düzeni bozan öğren-
ciler sınavdan 0 (sıfır) not almış sayılırlar. Ayrıca ilgili öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli
ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-
netmeliği hükümlerine göre disiplin soruşturması yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk paragrafı, üçün-
cü fıkrasının ilk paragrafı ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının
(d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı veya ilgili sınıf ko-
ordinatörü tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme
ve mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kulla-
nılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösteril-
miştir:”
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“(3) Aşağıdaki durumlarda, katsayı ile bağlantısı olmayan ve not ortalamalarına katıl-
mayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), MU (Muaf), DV (Devam ediyor), DZ (Devamsız) kodlu
değerlemeler yapılır:”

“(6) Zorunlu veya seçmeli derslerin herhangi birinden DC, FF, YZ veya DZ notu alan
öğrenci, bu dersi ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır, danışmanının/koordinatörünün
onayı ile seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir; ancak bu yeni derse devam etme
zorunluluğu vardır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) Açıköğretim Fakültesi hariç, ancak aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans
programında kaydının olması,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Müfredattaki bazı yükümlülüklerden muaf tutulan öğrencinin, muaf olduğu kredi
toplamı göz önünde bulundurularak kaçıncı yarıyıldan başlaması gerektiği BYK tarafından be-
lirlenir. Öğrenci intibak ettiği yarıyıldan önceki yıllara ait bazı derslerden sorumlu tutulabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci; sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bağlı
olduğu dekanlık veya müdürlüğe bir dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelen-
mesini isteyebilir. Dekanlık veya Müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi
için sınav kağıdını ilgili bölüm/program başkanı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına
inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili eğitim
biriminin Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dahil olmadığı, ilgili alandaki
öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer
sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not
değişiklikleri ilgili eğitim biriminin yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/7/2012 28368
2- 9/8/2012 28379

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

23/11/2012 28476
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Boğaziçi Üniversitesinden:
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TELEİLETİŞİM VE ENFORMATİK TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enfor-

matik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Tek-

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;
a) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri alanında disiplinlerarası araştırma ve tekno-

loji uygulamaları için ulusal bir platform oluşturmak,
b) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini

sağlamak,
c) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konusunda ortak araştırma ve eğitim etkin-

likleri düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konularında araştırma, inceleme, geliştirme,

uygulama yapmak,
b) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri konularında disiplinlerarası yüksek lisans ve

doktora çalışmalarını teşvik etmek,
c) Çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak,
ç) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, çalıştaylar,

kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak,
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d) Üniversitede teleiletişim ve enformatik teknolojileri ile ilgili konularda çalışan araş-
tırmacılara kaynak sağlanmasında rehber olmak,

e) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri ile ilgili konularda yurtdışı araştırma ve eği-
tim kuruluşları ile işbirliği sağlamak,

f) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği sağla-
mak ve sanayiye danışmanlık hizmetleri vermek,

g) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına da-
nışmanlık hizmetleri vermek,

ğ) Teleiletişim ve enformatik teknolojileri araştırmaları konusunda diğer kurum ve ku-
ruluşlardaki araştırmacıların bilgilendirilmesi amacıyla yayın, bülten ve internet servisleri ha-
zırlamak,

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak,

ı) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda sunmak,

i) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları
yapmak,

j) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet dört ay-
dan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak
yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektör’e karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından öne-
receği en az bir en çok iki kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-
revlendirilir. Müdür Yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zaman Müdür Yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez’i temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkez’in yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını takiben Rektör’e sunmak,
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile en az üçü tam zamanlı olarak görev ya-

pan Üniversite öğretim üyeleri arasından dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yö-
netim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeni-
den görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çok-
luğuyla alınır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutu-
lur, ayrıca bu tutanakların bir nüshası Rektöre iletilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar

almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak ve Rektöre sunmak,
c) Araştırma, yayın, eğitim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,
e) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür adayını seçmek ve Rektöre önermek.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve görev-

lendirilen, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üni-
versite öğretim elemanları, diğer kurum ve kuruluşların yöneticileri veya araştırmacıları ile ba-
ğımsız araştırmacılardan oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyimlerini aktarmak,

önerilerde bulunmak.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini daha

hızlı ve verimli yürütmek ve düzenlemek için çalışma grupları oluşturabilir.
(2) Çalışma grupları üyeleri Üniversitenin ilgili bölümlerindeki tam zamanlı öğretim

üyeleri arasından gönüllü adaylardan seçilir. Çalışma grubu üyeleri, adaylar içerisinden Yöne-
tim Kurulunun onayı alınarak belirlenir.

(3) Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlendirir. Bu çalışmaları uy-
gulamaya koymak veya Danışma Kurulunda tartışmaya açmak zorunda değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca veya sözleşmeli personel çalıştırma
mevzuatı çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bursa Teknik Üniversitesinden:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil öğretimi ve yabancı dil bilgisinin ölçül-
mesi-değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu tarafından yürütülecek olan yabancı dil dersleri ve yabancı dil hazırlık sınıflarına ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Sınavı (BTÜ YDS): YDYO tarafından yapılan

Yabancı Dil Sınavını,
b) Hazırlık Sınıfı: Yüksekokul yabancı dil hazırlık sınıflarını,
c) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
ç) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora eğitimini,
d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
e) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Seviye Tespit Sınavı (STS): YDYO tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sı-

navını,
h) Üniversite (BTÜ): Bursa Teknik Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
i) Yüksekokul (YDYO): Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Yeterlilik, zorunluluk ve muafiyet
MADDE 5 – (1) Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puan

almış olduklarını belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin ilgili lisans programlarındaki eğitimle-
rine başlarlar. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar.

(2) Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını bel-
geleyemeyen öğrenciler, YDYO tarafından yapılan BTÜ YDS’ye girebilirler. BTÜ YDS’den
geçer not alan öğrenciler de, YDYO hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar ve Üniversitenin
ilgili lisans programında eğitimlerine başlayabilirler.

(3) Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından ve/veya BTÜ YDS’den
yeterli puanı almış olduklarını belgeleyemeyen öğrenciler, YDYO hazırlık sınıfında eğitim ala-
bilirler.
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(4) BTÜ YDS sınavına, Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfında
eğitimlerine devam eden öğrenciler, hazırlık sınıfında başarısız olup lisans eğitimlerine başla-
yamayan kayıtlı-beklemeli statüdeki öğrenciler, yatay geçiş başvurularında bulunacak öğren-
ciler, dikey geçiş öğrencileri, BTÜ yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak için başvuran
öğrenci adayları ve yabancı dildeki yeterliliğini ölçmek isteyenler girebilirler.

(5) BTÜ YDS ve eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan alınması gereken geçer not
Senato tarafından belirlenir.

Seviye belirleme
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim alacak öğrenciler, YDYO tarafından yapılan

STS’ye girerler ve seviyeleri belirlenerek toplam dört seviyede oluşturulan sınıflardan uygun
olanına yerleştirilirler.

(2) Hazırlık sınıfı seviye grupları aşağıda belirtilen şekilde, dört seviyede düzenlenir:
a) Başlangıç-temel
b) Orta-altı
c) Orta
ç) Orta-üstü
Eğitim süresi
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfında, ilk yedi haftası eğitim, son bir haftası ölçme ve de-

ğerlendirme olmak üzere, her biri sekiz haftadan oluşan toplam dört çeyrek dönem yabancı dil
eğitimi verilir. Her yarıyıl içerisinde iki çeyrek eğitim-öğretim dönemi bulunur.

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

derse girmeyen öğrenci yoklamalarda yok gösterilir.
(2) Devamsızlık süreleri her çeyrek dönem için ayrı olarak hesaplanır. Öğrenciler, her

çeyrek dönem içerisinde verilen derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdür.
(3) Etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler katıla-

madıkları dersler için devamsız sayılmazlar.
(4) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmesi koşuluyla, sağlık

ile ilgili mazeret durumları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
İzinli ayrılma
MADDE 9 – (1) Öğrenciler Yönetim Kurulu kararıyla ve aşağıda belirtilen sebeplerle,

bir eğitim-öğretim yılı için izinli sayılabilirler:
a) Sağlık,
b) Askerlik,
c) Maddi ve ailevi,
ç) Eğitim,
d) Yabancı dil bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretlerini bildiren dilekçelerini, varsa belgeleri

ile birlikte, YDYO Müdürlüğüne, güz yarıyılında, en geç eğitimin başladığı ilk hafta içerisinde
iletir.

(3) İzinleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda ya-
pılan BTÜ YDS’ye girebilirler.

Ölçme, değerlendirme, başarı ve itiraz
MADDE 10 – (1) BTÜ YDS, STS ve eğitim-öğretim yılı içerisindeki diğer sınavların

uygulanması, değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen
ve Senato tarafından onaylanan usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Hazırlık sınıfında eğitimlerine devam eden öğrencilerden devam yükümlülüğünü
yerine getirenler, çeyrek dönem sürecinde ve sonunda aldıkları notların değerlendirilmesi ile
bir üst seviyeye yükselirler veya o seviyeyi tekrar ederler.
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(3) Sınavların değerlendirilmesinde maddi hata yapıldığı kanısında olan öğrenciler, sı-
nav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içerisinde yazılı olarak YDYO Müdürlüğüne baş-
vururlar.

(4) Hazırlık sınıfında eğitimlerine devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim yılı sonunda
başarılı sayılabilmeleri için orta-üstü seviyeyi başarıyla tamamlamaları ya da en az orta seviyeyi
başarıyla tamamladıktan sonra girmeye hak kazanabilecekleri BTÜ YDS’den geçer notu al-
maları gerekir.

(5) Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim zorunluluğu bulunan lisans program-
larına kayıtlı öğrencilerden, dördüncü fıkrada belirtilen şartları yerine getiremeyenler, hazırlık
sınıfında tekrar eğitim alamazlar ve lisans programlarındaki eğitimlerine başlayamazlar. Bu
öğrenciler, BTÜ YDS ve/veya Senato tarafından kabul edilen sınavlara, kayıtlı-beklemeli sta-
tüde, yabancı dillerini kendi imkanları ile geliştirerek hazırlanabilirler.

(6) Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim zorunluluğu bulunan lisans program-
larına kayıtlı öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarılı olamayanlar, talepleri üzerine, Üniver-
sitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer
programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmek için ÖSYM’ye baş-
vurabilirler. Bu yerleştirmeler ÖSYM tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

(7) Kısmen veya tamamen yabancı dille öğretim zorunluluğu bulunmayan lisans prog-
ramlarına kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfı sonunda başarılı olamasalar bile, lisans programla-
rındaki eğitimlerine başlayabilirler.

(8) Güz ve bahar yarıyılları başında yapılacak olan BTÜ YDS’de başarılı olan öğren-
ciler lisans programlarındaki eğitimlerine başlayabilirler veya hazırlık sınıfındaki eğitimlerine
devam edebilirler.

Yaz dönemi eğitimi ve bütünleme
MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı sonunda başarısız olan öğrenciler açıldığı takdirde yaz

dönemi eğitimine katılabilirler.
(2) Hazırlık sınıfı sonunda BTÜ YDS’ye girmeye hak kazandığı halde girmeyenler ve

bu sınava girip başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirlenen bir tarihte bütün-
leme sınavı yapılır.

Yatay geçişli ve özel öğrenciler
MADDE 12 – (1) Üniversite dışından yatay geçiş yapmak için veya özel öğrenci olmak

için başvuruda bulunan öğrencilerden, Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından
yeterli puan aldığını belgeleyemeyenler BTÜ YDS’ye girebilirler. Bu öğrencilerin Üniversiteye
kabulü için BTÜ YDS’den Senato tarafından belirlenen geçer notu almaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ve

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 1/8/2012 tarihli ve 28371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesi kayıt yaptıran öğrenciler de bu Yönetmelik
hükümlerine tabidir. Ancak uyumları ile ilgili olarak Senato düzenleyici kararlar alabilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Celal Bayar Üniversitesinden:
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2012 tarihli ve 28319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Ba-
yar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetme-
liğinin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alması gereken fakülte, yüksekokul ya
da enstitüye kaydolan öğrencilere ve bir önceki yıl başarısız olan öğrencilere yeterlik sınavları,
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün önerisi ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile
belirlenen tarihlerde, her yıl Eylül ve Şubat aylarında Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılır.”

“(2) Yeterlik sınavında başarı notu, 100 üzerinden en az 60’tır.”
“(7) Hazırlık programına devam edip, yıl içi not değerlendirmesinde başarılı olamayan

öğrenciler, Haziran ayında yapılan bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı not değer-
lendirmesi, yıl içi not ortalaması %60 ve bütünleme sınavı %40 şeklindedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrenciler Eylül ayı yeterlik sı-

navındaki seviyelerine göre gruplara ayrılır. Öğrencilerin haftalık ders saatleri toplamı 20-26
saat arasındadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Hazırlık programında yıl içi not değerlendirmesi; yıl içi not ortala-

ması %60 ve final sınavı %40 şeklindedir.”
(2) Hazırlık öğrenimine devam eden öğrenciler için başarı notu 100 puan üzerinden en

az 60 puandır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
“a) Yeterlik sınavlarından 60 puan ve üzeri not alarak başarılı olanlar,
b) Öğrenim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede,

o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında son üç yıl eğitim görüp, ortaöğ-
renimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c) Son üç yıl içinde aşağıdaki tabloda yabancı dil sınavlarında belirlenen puanları alanlar;
Sınavın adı Geçerli Puan
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) (CBT) 140-142;

(IBT) 60
IELTS (International English Language Testing System) 4.5
FCE (First Certificate in English) C
YDS (Yabancı Dil Sınavı) 60”
“d) Daha önceki yıllarda Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin hazırlık eğitimini ba-

şarıyla tamamlamış ve aldıkları eğitimi belgelendirebilen öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı
eğitim programından muaf tutulurlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfında derslere en az % 80 oranında devam zorunludur.

Derslere devamsızlığı %20’nin üzerinde olan öğrenciler derslere devam hakkını kaybederler,
başarısız sayılırlar. Ancak bu öğrenciler yeterlik sınavlarına girebilirler.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/6/2012 28319

6 Eylül 2013 – Sayı : 28757                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33



Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜ-TÖMER): Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-

dürünü,
ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer is-

teklilere Türkçeyi öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve
yurt dışında birimler oluşturmak,

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğ-
retmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptır-
mak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak,

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uy-
gulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yön-
temleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak,

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller ara-
sında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları ge-
liştirmek,

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek,
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e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniver-
sitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyen-
lere Türkçe öğretmek,

g) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak,
ğ) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek,
h) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek,
ı) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Düzce ve civarında ya-

şayan yabancı uyruklu öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversite-

lerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu
konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve ede-
biyatı bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uy-
gulama programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,

Çalışma ve Proje Grupları
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim

üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir Müdür
Yardımcısı belirler.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuç-
larının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya ça-

ğırmak,
c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve deneti-

mini yapmak,
ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak,
d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,
e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu,

Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Ku-
rulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar gö-
revlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üye-
lerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün
daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,
c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,
d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merke-

zin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine baş-
vurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en
az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler
tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine
yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ta-

nımlanan amaçlar çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendir-
melerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan
birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547
sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaş
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını

veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Gediz Üniversitesinden:
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitimle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gediz Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin
hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavından sonra, bu sınav yerine geçmek üzere ya-

pılan sınavı,
ç) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik etmek

üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
d) Enstitü: Gediz Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,
e) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Gediz Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü

eğitim ve öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,
f) Enstitü Kurulu: Gediz Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: Gediz Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim

kurulunu,
ğ) İngilizce hazırlık programı: Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Koordi-

natörlüğünde yürütülen İngilizce hazırlık programlarını,
h) Mazeret sınavı: Yarıyıl içi sınavlarına Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı

ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavı,
ı) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
i) Mütevelli Heyet: Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Gediz Üniversitesi Senatosunu,
l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
m) Üniversite: Gediz Üniversitesini,
n) Yarıyıl içi sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl içinde yapılan sınavı,
o) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Her program için öğrenci kontenjanı ile başvuru şartlarına ilişkin diğer

hususlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından belir-
lenir; Senatonun onayıyla kesinleşir. İlgili enstitü, öğrenci kabul edilecek lisansüstü program-
ların adlarını ve kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, adayların birden fazla programa
başvurup başvurmayacağını ve son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her
yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü
tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte
veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması ve Tezli Yüksek Lisans Prog-
ramları için ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olması gerekir.
Ancak, ilgili enstitünün yetkili kurulları bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan ve ALES’e eşdeğer kabul edilen Gra-
duate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Attitude Test (GMAT) puanla-
rıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise, Yükseköğretim Kurulunun
(YÖK) belirlediği denklikler esas alınır. ALES puanı yanında gerekirse lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten
kompozisyon gibi diğer belgeler ile hangi düzeyde yabancı dil belgesi gerektiği, ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnızca ALES
puanıyla öğrenci alınabilmesi gibi konular ilgili enstitü kurulunun talebi üzerine Senato tara-
fından belirlenir. Bir yüksek lisans programına hangi lisans programlarından mezun olanların
başvurabileceğini ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato belirler.

(3) Tezli yüksek lisansı tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora
programlarına başvuran adaylardan yeniden ALES’e girme şartı aranmaz. Bu adayların değer-
lendirilmesinde daha önce aldıkları ALES puanı kullanılır. Diğer durumlarda ALES puanının
geçerliliği üç yıldır.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya
tezli yüksek lisans diplomasına veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması
gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayın ALES’ten başvur-
duğu programın puan türünde en az 55 puan, lisans derecesinden doktora programına başvu-
rabilmek için ise başvurduğu programın puan türünde en az 80 puan almış olması gerekir; ilgili
enstitünün yetkili kurullarının talebi üzerine Senato bu puanın üzerinde puan belirleyebilir.
YÖK tarafından belirlenen uluslararası geçerliliği olan ve ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE
veya GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise YÖK’ün
belirlediği denklikler esas alınır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları ge-
rekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabu-
lünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da
değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gere-
ken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar benzeri diğer belgeler ile ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne
kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, yalnızca ALES puanıyla öğrenci alınabilmesi gibi
konular ilgili enstitü kurulunun talebi üzerine senato kararıyla belirlenir. Doktora programına
öğrenci kabulünde; ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
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edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan; yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dı-
şında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS veya YDS’den en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması
zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programın puanlarının özelliklerine göre yükseltil-
mesine Senato karar verir. Bir doktora programına, hangi lisans/yüksek lisans programlarından
mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir
değerlendirme kurulu oluşturur.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, Enstitünün ilgili program için ön-
gördüğü kabul şartlarından lisans başarı düzeyi ve yabancı dil şartları ile gerekli görüldüğünde
yapılacak mülakat ve/veya yazılı bilim sınavı sonuçlarından alınmış olan puanlar göz önünde
bulundurularak öğrenci kabul edilir. Enstitü yönetim kurulu giriş sınavının yazılı ve/veya sözlü
yapılmasını kararlaştırabileceği gibi, yabancı dil ve mezuniyet ortalaması için alt sınır belirle-
yebilir. ALES’ten alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü
esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sı-
ralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan not-
ların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mülakatta alınan notun %25’inin toplamından oluşur.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı aranmaz. Kayıt
için yapılacak değerlendirmede Genel Başarı notu; adayların lisans öğrenimi sırasında alınan
notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ve yapılan mülakatta alınan notun %50’sinin toplamın-
dan oluşur.

(7) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlen-
dirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin ba-
şarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz
konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, 1/7/1996 ta-
rihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
çerçevesinde ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilanda be-
lirtilir. Mesleki bilgi değerlendirmesi yazılı olarak yapılabilir.

(8) Bir adayın genel başarı notu sıralamasında yer alabilmesi, genel başarı notunun en
az 60 olmasına bağlıdır. Genel başarı notu eşit olanlarda lisans not ortalaması yüksek olana
öncelik tanınır. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde sonraki adaylar ilanda yedek ola-
rak bekletilir.

(9) Yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre kabul edilir.
(10) Programa kabul edilen öğrenci, takip eden ilk dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

Aksi takdirde kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencinin evrakı talep üzerine geri
verilir.

(11) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümlerine göre öğrenci alınabilir.

(12) Enstitüde lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri, her aka-
demik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrenim ücretini, süresi
içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybe-
derler.

Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı
MADDE 6 – (1) Enstitüde yürütülen lisansüstü programlarda öğrenim; Türkçe, İngi-

lizce veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dillerde yapılabilir. İlgili
anabilim dalı farklı dillerde eğitim veren programlar açılmasını önerebilir.
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(2) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan başvuru sırasında geçerliliği kabul
edilen bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi sunması istenir. Senato, belirli programlar için İngi-
lizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil yeterlik koşulunu getirebilir. Senato, kabul
edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve asgari niteliklerini ilgili enstitünün önerisi üzerine be-
lirler.

(3) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeter-
liğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına
kabul edilebilir. İngilizce dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, yapılacak yeterlik sı-
navlarından enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlik belgelerini alarak bu programı tamamlar.
Hazırlık sınıfında geçirilen süre lisansüstü programın süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler,
13/10/2010 tarihli ve 27728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yabancı
Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların

eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora prog-
ramından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan
adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen esaslara
göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim
dallarından olacağı, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisiyle enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program
dersleri arasından seçilir. Bu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli gö-
rülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel
hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Ancak bu programlardaki derslerin
toplam kredisi iki yarıyıl için 40 AKTS kredisini aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda
bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir
takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisans-
üstü sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet
ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam et-
miş ve program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC notuyla başarmış olmalıdır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam
etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC’yle başarmış ve en az 2.50 akade-
mik ortalamayla başarılı olmak zorundadır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararıyla bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci
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statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınav-
larla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Takip eden yılda ilgili anabilim dalı
başkanlığının onayıyla Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrenci-
lerin başardıkları dersler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla izledikleri program için geçerli sayılabilir.

(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin, alacağı her bir ders için belirlenen
ders ücretini ödemesi gerekir. Özel öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu
belirten bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı bir
öğrenci, aşağıdaki koşullarla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 veya 100 üzerinden
75 olması,

b) Yabancı dil sınavını bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre başarmış olması,
c) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan, doktora prog-

ramları için dört yarıyıldan, lisans dereceli doktorada ise altı yarıyıldan fazla süre kullanmamış
olması.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, ilgili
enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü kurulu tarafından belirlenir; Sena-
tonun onayıyla kesinleşen hususlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarı-
daki koşullara uygun olarak yapılan başvurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan ders yü-
kümlülüğü, program toplam AKTS kredi yükü dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca öne-
rilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ta-
nınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci ek dersleri
öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda
doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak
zorundadır.

(4) Üniversitenin tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapıla-
bilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen
süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt
MADDE 10 – (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme

hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Lisansüstü öğrencilik hakkı ka-
zanan adayın kayıt işlemleri enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Süresi
içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan
adayların yerine ilan edilen günlerde yedekler başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar. Gerçek
dışı belge ve bilgilerle aday kaydı veya kesin kayıt yaptıranların kayıtları silinir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin
olması gerektiğine, ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında, tek ders kalıncaya kadar, her yarıyıl en az iki
derse kayıt yaptırmak zorunludur.
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(4) Lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenciye ders programının oluşturulması, onayı
ve öğrencilikle ilgili diğer işlerde yardımcı olmak üzere anabilim dalı başkanının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun kararıyla bir program danışmanı atanır. Tez veya proje danışmanının
atanmasıyla program danışmanının görevi sona erer ve bu görevler tez veya proje danışmanınca
yürütülür.

(5) Öğrenci, mezun olana kadar her dönem akademik takvimde gösterilen süreler içinde
maddi yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, dönem
kaydı yaptırırken ders programını danışmanına onaylatır. Dönem kaydını öngörülen zamanda
yaptırmayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders
ekleme ve bırakma günlerinde de kaydını yaptırabilir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem
eğitim ve öğretim süresinden sayılır.

(6) Öğrenci ders ekleme ve bırakma günlerinde danışman onayıyla kayıt yaptırdığı ders-
lerde değişiklik yapabilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) AKTS kredisi, dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak

amacıyla planlanan ve öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel
alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir. İlgili programı bitiren öğrencinin kaza-
nacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça
belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler
için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak ders kredileri hesaplanır.

(2) Uzaktan eğitim ve öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı
öğrenciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek
zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme
sınavına alınmaz.

(3) Bir öğrenciye, aldığı her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

Başarı notu Katsayı 100 üzerinden eşdeğer puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
FF 0.00 0-69
(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) I (Eksik) notu; dönem içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir

nedenle dersten başarılı olmak için yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları dışında gerekli koşulları
tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanında takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten
(I) notu aldığı takdirde (I) notunun süresi, notun ilan tarihinden itibaren onbeş güne kadar; uza-
yan bir hastalık ve benzeri hallerde ise ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.
Bu süreler içinde öğrenci, eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde
(I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir.

b) S (Yeterli) notu; seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile dönem
projesinde başarılı öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile dö-
nem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarıyla sürdüren öğrencilere verilir.
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d) T (Transfer) notu; yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış
oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. (T) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

e) EX (Muaf) notu; enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senatoca belirlenen ders-
lerden ilgili anabilim dalınca uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere
verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

f) NI (Katılmamıştır) notu; öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların dı-
şından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf no-
tuyla birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu Yönetmelikte ta-
nımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla
ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz.

g) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders
uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim ele-
manınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(5) (EX) ve (T) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa
sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve
benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı
değerlendirme sistemine göre belirlenir. Yarıyıl içindeki başarı ölçüm usulleri ile değerlendir-
mede göz önünde tutulacak kriterler ve bunların ağırlıkları, dersin sorumlusu tarafından dönem
başında belirlenerek duyurulur.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında
ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenir.

(7) Her yarıyıl sonunda, yarıyıl sonu sınavı yerine geçmek üzere bütünleme sınavı ya-
pılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen veya girip başarısız
olanlar ile o yarıyılda aldığı bir dersten başarılı olduğu halde dersin notunu yükseltmek iste-
yenler, bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavında
alınan notun yerine konularak dersin başarı notu belirlenir. Akademik takvimde belirtilen yarıyıl
sonu sınavları döneminde sınavı yapılmayan sadece yarıyıl içi çalışmalarıyla yapılan labora-
tuvar, uygulama, atölye, proje, stüdyo, bitirme projesi, bitirme tezi, workshop gibi derslerin
bütünleme sınavı yapılmaz.

(8) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, bu dersten alınan başarı notunun sa-
yısal değerinin, dersin AKTS kredisiyle çarpımı sonucunda bulunur. Ağırlıklı genel not orta-
laması, öğrencinin, bir dönemde almış olduğu tüm derslerin toplam puanının, alınan derslerin
toplam AKTS kredisine bölünmesiyle hesaplanır. Sonuç virgülden sonra iki hane olacak şekilde
yuvarlanır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı
yuvarlama yapılır. Ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında tekrar edilen derslerden alınan
en son not dikkate alınır.

(9) Bir dersten başarılı sayılmak için, o derse ait başarı notunun en az CC (2.00) olması
gerekir.

(10) Ağırlıklı genel not ortalaması tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az
2.50, doktora programlarında en az 3.00 olan öğrenci ders aşamasını başarıyla tamamlamış ka-
bul edilir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi
içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar
veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.
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(11) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini
belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçeyle Ensti-
tüye müracaat etmeleri üzerine, mazeretlerini haklı gören Enstitü yönetim kurulu tarafından
kendilerine mazeret sınavına girme hakkı tanınır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için ma-
zeret sınavı yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 12 – (1) Öğrenci, bir dersin yarıyıl içi sınavı sonucuna, sınav notunun ilan

edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde; yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonucuna, akademik
takvime göre söz konusu sınav notlarının ilan edilmesi gereken en son günden sonraki bir gün
içerisinde Enstitü Müdürlüğüne dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, yalnızca
maddi hatayla sınırlı olarak ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve maddi hata tespiti
halinde Enstitü yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
MADDE 13 – (1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında

tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü
yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü
alarak, zorunlu dersin AKTS kredi değerini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına
izin verebilir.

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

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer;
ancak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir.

Mazeret ve izinler
MADDE 14 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim ve öğretim yılı baş-

langıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu
kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci
izinli sayıldığı her yarıyıl için bir ders ücreti ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, ekonomik ne-
denler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan
edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir.
Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğren-
cinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Baş-
kanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin
devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde sınavlara
giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, normal öğrenim süresinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program; toplam 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi adet ders, en
az bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü ana-
bilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez
çalışması AKTS kredi yüküne dahil olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci
en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca bir tez danışmanı
atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlen-
dirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki
tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre
MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler en erken üçüncü yarıyılın sonunda tez
sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci, daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış ol-
duğu derslerinin ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli koşulları belirtilen sürelerden önce sağlaması
halinde daha erken mezun olabilir.

(3) Azami üç yıl sonunda programındaki derslerini ve seminer dersini başarıyla tamam-
layamayan veya asgari genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, Mütevelli Heyet tara-
fından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder.

(4) Programındaki derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını
dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye,
ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla tezini jüri
önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

(5) Yüksek lisans öğrencileri, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan ders veya
tez aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler öğrenimlerine devam edemez ve sınavlara
giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz; kayıt yenilenmeyen dönem normal öğrenim sü-
resine dahildir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili ensti-
tüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla kesin-
leşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez
danışmanı da enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı tak-
dirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki
doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Gerektiğinde diğer üniversitelerde görevli
aynı niteliklere sahip kişiler de tez danışmanı olarak seçilebilir.

Seminer dersi
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim

dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanı
ve konusu belirlenerek enstitüye bildirilen öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer der-
sine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta
önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu; program
koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla
yapılır.
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(3) Seminer bitiminde, seminer sunumunu değerlendirecek olan program koordinatörü,
tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan
seminer tutanağı aynı gün enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu
verilir. Başarısız olan öğrenci daha önce çalıştığı konuyu veya değişik bir konuyu seminer ola-
rak hazırlar ve bir sonraki yarıyılda tekrar sunar.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü kurulu

tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri üniversite
içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tara-
fından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan
eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru
ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, red veya düzeltme kararını oy
çokluğuyla verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en
geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğ-
rencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje ya-
zımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci
ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, tezle ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

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

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir dijital
kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi
enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici
mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

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

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu
program toplam 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem
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projesinden oluşur. Dönem projesi AKTS kredi yüküne dahil olup başarılı veya başarısız şek-
linde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yap-
tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vererek başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman ataması
MADDE 22 – (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapa-
cak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabi-
lim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda
program içeriğine göre en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü
anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belir-
lenir. Gerektiğinde diğer üniversitelerde görevli aynı niteliklere sahip kişiler de tez danışmanı
olarak seçilebilir.

Süre
MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Üç yıl sonunda programındaki derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğ-
renciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücret-
lerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(2) Yüksek lisans öğrencileri, her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt
yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan ders veya
dönem projesi aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenler öğrenimlerine devam edemez
ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz; kayıt yenilenmeyen dönem normal
öğrenim süresine dahildir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 24 – (1) Programındaki derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan

yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanın-
caya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla başvurmaları üzerine, tezli yüksek li-
sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 25 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı ders ve tez
aşamalarından oluşur. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180
AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise; en az 240 AKTS
kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 15 AKTS
krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 30
AKTS krediye kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun onayıyla Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte
olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, doktora programının gerektirdiği toplam ders yüküne ve doktora
kredisine sayılmaz. Tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek
lisans öğrenimi sırasında almış olduğu derslere kayıt olamaz.

(5) Doktora programı, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Or-
tak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik
hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa dü-
zenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.

(6) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış ve
genel not ortalaması en az 3.00 olan bir öğrenci, yüksek lisans öğretimi için tanınan kanuni
öğretim süresi içinde olmak kaydıyla yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda yatay
geçişi uygun görülen öğrencinin anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
intibakı yapılır.

Süre
MADDE 26 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesiyle

kabul edilenler için en fazla altı yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla dokuz yıldır.
Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli
yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için üç
yıldır.

(3) Normal süreler içerisinde doktora eğitimini tamamlayamayan öğrenciler kayıt ye-
nileyebilirler.

(4) Tez çalışması, tez çalışmasına başlanılan tarihten itibaren üç yarıyıldan önce Ensti-
tüye sunulamaz.

(5) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zo-
rundadır. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya tez aşama-
sında her yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl öğrenimlerine devam edemez ve bu
süre normal eğitim süresine sayılır.

(6) Programındaki derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve
tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen
bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
tezini jüri önünde savunması için her seferinde en fazla altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
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(7) Bu süreler içerisinde programındaki derslerini başarıyla tamamlayamayanlar, ders-
lerini başarıyla tamamlamış olsa dahi genel not ortalaması 3.00’ın altında kalanlar ile azami
süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen
koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğren-
cilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans de-
recesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı ataması
MADDE 27 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen

her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesiyle kabul edilen her öğrenci için
dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesiyle
kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesiyle kabul edilenler için ise
en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim
kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez
danışmanının değişmesi ve yeni tez danışmanı belirlenmesi enstitü yönetim kurulu tarafından
karara bağlanır.

(2) Tez danışmanı, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri veya gerektiğinde diğer
üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danış-
manı diğer üniversitelerden, YÖK tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma ku-
ruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim üyesi
veya öğretim görevlilerinden seçilebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı doktora öğrencisinin bilimsel düşünce ve yöntemleri

özümseme ve bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye, öğrencinin temel ko-
nular ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınan-
masına yönelik olarak yapılan sınavdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bunların hangi
aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca
kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yük-
sek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tara-
fından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendir-
mek amacıyla üç veya beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora
derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
süresi en az 90, en çok 120 dakika; sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilerden dördüncü yarıyıldan,
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrencilerden altıncı yarıyıldan sonra da fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Fazla derslerin sayısı, kredi miktarının 1/3’ünü geçemez. Bu dönemde ge-
çen zaman azami öğrenim süresine dahil edilir.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş ve bu programda en az yedi
dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli
veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda, tezli yüksek lisans progra-
mındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de
bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur.

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

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bir ay içinde tez konusuyla ilgili
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bu-
lunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 30 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğ-
renci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda
o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek
anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye gönderilir. İki defa üst üste başarısız olarak
değerlendirilen öğrenci, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hak-
kına sahiptir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 31 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez ya-

zım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tamamladığı tezini jüri önünde sözlü olarak savun-
mak zorundadır.
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(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim
dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan
raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi red-
dedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde ders kredi yükü, proje yazımı ve diğer şart-
ları yerine getirmeleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Azami sürenin biti-
minde tez savunma sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci geçerli mazeretini belge-
lemek zorundadır. Herhangi bir nedenle geçerli mazereti olmadan savunma sınavına girmeyen
veya mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Doktora diploması
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özet-
lerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bu-
lunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar öğ-
renciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

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

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 33 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı; öğretim elemanı ve

öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programıdır. Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesi hükümlerine göre, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonu
altında yürütülür. Uzaktan öğretim; birinci öğretim tezsiz veya ikinci öğretim tezsiz yüksek li-
sans programı biçiminde yürütülür. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin
uygulanacağına, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayıyla
karar verilir.

(2) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, enstitünün uzaktan öğretim
yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan öğretim yapan yükseköğ-
retim kurumlarından veya örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının
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ve Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ders
alabilir. Bu derslerin AKTS kredilerinin toplamı alınması gereken toplam kredinin üçte birini
geçemez.

(3) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli,
yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve Uzaktan Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine göre uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 34 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek
yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

Öğrenci işleri ve disiplin
MADDE 35 – (1) Öğrencilerin yatay geçişlerine, öğretim ve sınavlara ait işlemlerine,

izinlerine ve enstitüden disiplin suçu nedeniyle ilişiğinin kesilmesine ilgili yönetim kurulu
karar verir. Öğrenci bu kararlara karşı on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz
edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülür.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali
MADDE 36 – (1) Öğrenciler istedikleri bir zamanda dilekçe vererek Üniversiteden ay-

rılma ve kayıt iptali için başvuruda bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere herhangi bir ücret
geri ödemesi yapılmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 21/9/2012 tarihli ve

28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı

olan öğrenciler ulusal kredi esasına tâbidir. Buna göre, lisansüstü bir dersin kredi değeri; o der-
sin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışma-
larının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Yarıyıl ve genel not ortalamaları buna
göre hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK, YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİ

TRANSFERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2013 tarihli ve 28748 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetmeliğinin adı “Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yeni-

likçilik ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi
Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sabancı Üniversitesinin Diller Okulunda yü-

rütülecek temel geliştirme yılı eğitim ve öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesinin Diller Okulunda yürütülen

temel geliştirme yılı programı eğitim, öğretim ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kurul: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulunu,
b) Diller Okulu : Sabancı Üniversitesi Diller Okulunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2013 28748
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c) Diller Okulu Kurulu: Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Kurulunu,
ç) Dil muafiyet belgesi: Sabancı Üniversitesi tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal

ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Sabancı Üniversitesi tarafından be-
lirlenen düzeyde başarılı olduğunun belgesi,

d) Dönem sonu sınavları: Final sınavlarını,
e) Enstitü: Sabancı Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü ve Sosyal Bilimler Enstitü-

sünü,
f) İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE-English Language Assesment Exam): Sabancı

Üniversitesi tarafından düzenlenen ingilizce yeterlilik sınavını,
g) Mütevelli Heyeti: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
ğ) Öğrenci: Diller Okulunda kayıtlı öğrenciyi,
h) Öğrenci kaynakları birimi: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimini,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
i) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,
j) Temel geliştirme yılı (TGY): Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılını,
k) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
l) Bütünleme sınavları: Sabancı Üniversitesi Akademik Kurulu tarafından belirlenen

çerçevede sunulan sınavları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl
MADDE 5 – (1) TGY’de bir akademik yıl, her biri on altı haftalık sonbahar ve ilkbahar

dönemlerinden oluşur. Dönem sonu ve bütünleme sınavları, bu süreye dahil değildir. Ayrıca,
akademik kurulun onayı ile sekiz haftalık yaz öğretimi açılabilir.

(2) Akademik kurul tarafından onaylanan akademik takvimde; başvuru, kayıt, ücretler
ve sınavlara ilişkin tarihler belirtilir ve öğrencilerin bu tarihlere uymaları gerekir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) ELAE’de başarısız olan veya dil muafiyet belgesi sunamayan öğren-

ciler TGY’ye kayıt yaptırırlar.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim yürütme kurulunca özel öğrenci kabulüne ilişkin alınan

kararlar çerçevesinde, Diller Okulu tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip ve bir
yükseköğretim kurumu öğrencisi olanlar, uygun bulundukları takdirde, sunulan dersleri,kon-
tenjan dahilinde özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrencilere talep etmeleri durumunda, ka-
yıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir. Bu belge,
diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğ-
rencilik haklarından yararlanamazlar. Üniversite diploma programlarında kayıtlı olan öğren-
ciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.

İngilizce dil ölçme sınavı
MADDE 8 – (1) Üniversiteye kabul edilmiş olan aşağıda belirtilen öğrencilerden dil

muafiyet belgesi sunamayanlar ELAE’ye girerler;
a) Lisans programlarına, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavı ile ka-

bul edilen öğrenciler,
b) Üniversite kabul jürileri tarafından lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler,
c) Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan yükseköğretim kurumlarından, kurumlar

arası yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler,
ç) Lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulü kapsamında kabul edilen öğrenciler.
(2) TGY’de iki yarıyıl öğrenim görüp, başarısız olan öğrencilerin ELAE’ye girme hak-

ları mevcuttur.
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(3) TGY’de izinli olan öğrenciler, izin bitiminde, düzenlenen ELAE’ye girebilirler.
(4) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler, kayıt talebinde bulunmaları halinde ilgili dönem

başında düzenlenen ELAE’ye girebilirler.
(5) ELAE’de yeterli başarıyı sağlayan lisans ve lisansüstü öğrenciler, kabul edildikleri

programlara kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.
(6) ELAE’de başarılı sayılma sınırı, lisans programları için Diller Okulu, lisansüstü

programlar için ilgili Enstitü tarafından belirlenir.
(7) Akademik yılın başında verilen ELAE’de başarılı sayılma sınırına çok yakın bir not

ile başarısız olan öğrenciler, Diller Okulu tarafından açılan hızlandırılmış İngilizce kursu so-
nunda yapılacak ELAE’de başarılı oldukları takdirde, programlarına başlamaya hak kazanır.
Hızlandırılmış İngilizce kursuna ücreti karşılığı katılma seçimi öğrenciye aittir.

(8) ELAE sonuçları iki yıl süresince geçerlidir.
(9) ELAE için mazeret ve bütünleme sınavı düzenlenmez.
İngilizce dil ölçme sınavından muafiyet
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki öğrenciler ELAE’den muaftır.
a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde Üniversiteye

kabul edilen öğrencilerden dil muafiyet belgesi sunanlar,
b) Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversi-

teye kurumlar arası yatay geçiş ile kabul edilenler,
c) Üniversite mezunlarından, mezuniyetlerini takiben iki yıl içinde Üniversite lisansüstü

programlarına kabul edilenler,
ç) Üniversite lisans programlarında kayıtlı iken, ÖSYM tarafından düzenlenen üniver-

siteye giriş sınavı ile tekrar Üniversiteye kayıt hakkı kazananlar,
d) En az son üç yılında, eğitim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konu-

şulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp,
ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

e) TGY’de kayıtlı iken dönem sonlarında, Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde
dil muafiyet belgesi sunanlar,

f) TGY’de kayıtlı iken, başarılı olunması gereken en son düzeyi, Üniversite tarafından
belirlenen başarı koşullarını yerine getirerek tamamlayanlar.

Düzey tespiti
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, TGY’de İngilizce eğitimine hangi düzeyde başlaya-

cakları, ELAE sonuçlarına göre Diller Okulu tarafından belirlenir.
Dönem kayıtları
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen sü-

reler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin olanakların-
dan yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, dönem kayıtlarını bizzat yapmakla yü-
kümlüdürler.

(2) Sonbahar ve ilkbahar dönem kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olması durumunda, derslerin başlamasını takip eden iki hafta
içinde, Diller Okulu direktörlüğüne başvurarak mazeretli kayıt talebinde bulunabilirler. Maze-
retli kayıt talebi Diller Okulu tarafından uygun bulunan öğrencilere, bu maddenin birinci fık-
rasındaki yükümlülüklerini ve Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine
getirmeleri durumunda, Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

(3) Dönem kaydını yapmadığı için kayıtsız kalan öğrenci, Diller Okulu tarafından kayıt
talebinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Bu öğrenci-
lerin, bu maddenin birinci fıkrasındaki yükümlülükleri ve Üniversite tarafından belirlenebilecek
ek yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Öğrencinin kayıtsız kaldığı dönemler
TGY’deki öğrenim süresine sayılır.
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(4) Diller Okulu tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin yaz döneminde
kayıtları yapılır.

Danışmanlık
MADDE 12 – (1) TGY’ye kabul edilen öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını yaptırdıktan

sonra, TGY öğreniminin sonuna kadar görev yapacak bir danışman atanır. Danışmanın görevi,
öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, akademik durumunu izlemek ve öğrencilere
rehberlik etmektir.

Ders programları
MADDE 13 – (1) TGY’de sunulan derslerin haftalık ders saatleri ile düzey değiştirme

kuralları her akademik yıl başında Diller Okulu tarafından belirlenir.
(2) TGY’de İngilizce ve Türkçe dersleri sunulmaktadır.
a) TGY İngilizce dersleri, kabul edildikleri lisans veya lisansüstü programlarına başla-

mak için İngilizce dil yeterliliğini sağlayamayan öğrencilerin, programlarındaki derslerini İn-
gilizce olarak izleyebilecekleri düzeye getirmeyi ve İngilizceyi etkin bir şekilde kullanmalarını
sağlamayı amaçlar.

b) TGY Türkçe dersleri, öğrencilerin Türkçede belli bir yetkinlik düzeyinde anlama,
okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Derslerin kredi değerleri
MADDE 14 – (1) TGY’de sunulan dersler kredisizdir.
Sınavlar
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenen ders içi çalışmalara, ders içi sı-

navlara, ara sınavlara ve dönem sonu sınavına girmek zorundadırlar.
(2) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ders içi çalışmalara, ders içi sınavlara,

ara sınavlara, dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına ilişkin bilgiler, dönem başında öğ-
retim görevlileri tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(3) Diller Okulu kurulu tarafından geçerli görülen bir nedenle, ders içi sınavlara ve/veya
ara sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

(4) Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti nedeniyle, ders için
gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin bu
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sınav hakları mevcuttur.

(5) Bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.
(6) Dönem sonu ve bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(7) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle Diller Okulunda

saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, ELAE sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü

içinde; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı ve değerlendirmeye tabi tutulan tüm
çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren en geç on beş iş günü içinde Diller Okulu direk-
törlüğüne yazılı olarak başvurmak suretiyle, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.
Diller Okulu direktörlüğü, dilekçenin alınmasından itibaren en geç beş iş günü içerisinde sınav
kağıdını inceleyerek, maddi hata tespit ettiği takdirde sonucu, Diller Okulu Kurul Kararı ile
öğrenciye ve Öğrenci Kaynakları Birimine bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetme-
liğin 19 uncu maddesi esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 17 – (1) TGY’de sunulan derslerin sınavlarına ilişkin değerlendirme esasları

Diller Okulu Kurulu tarafından belirlenir. Dersin değerlendirme esasları, ders içi çalışmaların,
ders içi sınavların, ara sınavların ve dönem sonu sınavının ağırlığı, dönem başında öğrenciye
bildirilir.
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Notlar
S Derste Yeterli
SL İngilizce Dil Ölçme Sınavında Yeterli
P Derse Devam Eden
U Dersten Yetersiz
UL İngilizce Dil Ölçme Sınavında Yetersiz
I Derste Eksik
IL İngilizce Dil Ölçme Sınavında Eksik
EL İngilizce Dil Ölçme Sınavından Muaf
NA Derste Devamsız veya İngilizce Dil Ölçme Sınavına girmedi
(2) TGY’de sunulan dersler için geçer not S’dir. Öğrencilere aldıkları her ders ve ELAE

için bu maddenin birinci fıkrasındaki notlardan biri verilir. Bunlardan;
a) S notu; başarılı olunan dersler için verilir.
b) SL notu; ELAE’de yeterli başarıyı sağlayan öğrencilere verilir.
c) P notu; henüz tamamlanmamış ve devam edilmesi gereken dersler için verilir.
ç) U notu; başarısız olunan dersler için verilir.
d) UL notu; ELAE’de yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir.
e) I notu; dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti nedeniyle,

ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci-
leri; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, mazeretlerini belirten belgeleri,
talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim görevlisine iletmeleri ve taleplerinin öğretim görevlisi
tarafından uygun görülmesi halinde verilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler ve talep di-
lekçesi, Diller Okulu tarafından, en geç akademik takvimde sisteme not girişleri için son gün
olarak belirtilen tarihe kadar, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili
belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; derse U notu verilir. Öğrencinin,
I notu aldığı dersten, öğretim görevlisi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamam-
laması veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girmesi, bunların sonucunda dersten geçer
not alamaması halinde ise yine öğretim görevlisi tarafından belirtilen tarihte bütünleme sınavına
girerek bir not alması gerekir. Diller Okulu, I notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç
bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği I notu
dönüşüm tarihlerini, Diller Okulu Kurul kararı ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda
belirtilen tarihe kadar, tüm sınav hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen I notu;
U notuna dönüşür.

f) IL notu; akademik yılın başında düzenlenen ELAE’de başarılı sayılma sınırına çok
yakın bir not ile başarısız olan ve hızlandırılmış İngilizce kursu sonunda yapılan ELAE’ye gir-
meye hak kazanan öğrencilere verilir. Hızlandırılmış İngilizce kursu sonunda yapılan ELAE’nin
sonucuna göre UL veya SL’ ye dönüştürülmesi gerekir.

g) EL notu; dil muafiyet belgesi sunarak veya TGY’de kayıtlı iken, başarılı olunması
gereken en son düzeyi, Üniversite tarafından belirlenen başarı koşullarını yerine getirerek
ELAE’den muaf olan öğrencilere verilir.

ğ) NA notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ELAE’ye girmeyen
öğrencilere verilir. NA notu, U notu veya UL notu gibi işlem görür.

Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 18 – (1) Öğretim görevlileri tarafından akademik takvimde belirtilen süre

içinde verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Biriminin sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına
işlendikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır.

Notlarda maddi hata
MADDE 19 – (1) İlan edilmiş olan bir ders notunda oluşabilecek maddi hatanın dü-

zeltilmesi, ilgili öğretim görevlisinin başvurusu üzerine, Diller Okulu Kurulu tarafından karara
bağlanır. Herhangi bir dönemde yer alan tüm maddi hataların, en geç izleyen dönemin ders ka-
yıtları başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.
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Devam zorunluluğu
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne

devam etmeleri zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim görevlisi tara-
fından izlenir.

Başarı değerlendirmesi
MADDE 21 – (1) Bir düzeyin başarı ile tamamlanması için; öğrencinin, derslere devam

yükümlülüğünü yerine getirmesi ve o düzeydeki ders içi çalışmalar, sınav/sınavlar, ara sınav/ara
sınavlar ve dönem sonu sınavı sonuçlarına göre o düzeyden başarılı olması gerekir. Bu şekilde
düzeyden başarılı olunamaması halinde, bütünleme sınavının sonucunun dönem sonu sınavı
yerine kullanılarak, yeni bir başarı değerlendirmesi yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bendleri hükümle-
rince başarılı olan veya ELAE’de başarılı olan öğrenciler, TGY’de başarılı olarak değerlendi-
rilir; bu öğrenciler, izleyen dönem itibariyle lisans veya lisansüstü programlarına Üniversite
tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde başlayabilirler.

(3) TGY’de bir akademik yıl öğrenim görüp, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında
başarılı olamayan öğrenciler, TGY’de başarısız olarak değerlendirilir.

(4) TGY’de sunulan Türkçe dersinden U notu alan öğrencilerin bu dersi tekrarlamaları
gerekir. TGY İngilizce derslerinde başarılı olup lisans programına başlayan, ancak TGY Türkçe
dersinin son notunun S olması koşulunu sağlayamayan öğrenciler lisans diploma programından
mezun olamazlar.

Öğrenim süresi ve sınav hakları
MADDE 22 – (1) TGY’de normal öğrenim süresi bir akademik yıldır.
(2) TGY’de bir akademik yıl öğrenim gördükten sonra, bu Yönetmeliğin 21 inci mad-

desinin üçüncü fıkrası kapsamında başarısız olan öğrenciler, takip eden akademik yılda ilave
olarak bir veya iki yarıyıl TGY öğrenimine devam ederler ya da İngilizce dil bilgilerini bir
veya iki yarıyıl boyunca kendi imkanlarıyla geliştirmek üzere dışarıda hazırlanan öğrenci sta-
tüsüne geçmek için başvuruda bulunabilirler.

a) TGY’de ilave bir veya iki dönem daha öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, Üni-
versite tarafından belirlenen tarihlerde, Diller Okulu Direktörlüğüne bir dilekçe ile başvurarak
öğrenim görme taleplerini bildirmeleri ve ilgili dönem için gerekli ücretleri ödemeleri duru-
munda, Diller Okulu Kurulunun değerlendirmesine göre uygun düzeye kayıtları yapılır. Bu
öğrencilerin, derslere devam ile sınavlara ait yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

b) Dışarıda hazırlanan statüde geçirilen süre, TGY’nin toplam eğitim süresine dahil
edilir. Bu öğrenciler düzenlenen ELAE’lerde başarılı olmaları ya da Üniversite tarafından be-
lirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunmaları halinde, lisans veya lisansüstü programlarına
başlamaya hak kazanırlar. Programlarına başlamaya hak kazanan öğrenciler, ilgili akademik
yıl için belirlenen ücretleri ödemek ve Üniversite tarafından belirlenecek ek yükümlülükleri
de yerine getirmek zorundadır.

c) TGY’de iki akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrenciler; Diller Okulu Kurulu
kararı ile beklemeli öğrenci olurlar. Beklemeli öğrenciler, Üniversite dışında İngilizce dil bil-
gilerini kendi imkanlarıyla geliştirebilirler. Bu öğrenciler, beklemeli öğrenci durumunda ge-
çirdikleri süreler içinde, düzenlenen ELAE’lerde başarılı olmaları ya da Üniversite tarafından
belirlenen tarihlerde dil muafiyet belgesi sunmaları halinde, lisans veya lisansüstü programla-
rına başlamaya hak kazanırlar. Programlarına başlamaya hak kazanan öğrenciler, ilgili akade-
mik yıl için belirlenen ücretleri ödemek ve Üniversite tarafından belirlenecek ek yükümlülükleri
de yerine getirmek zorundadır.

(3) TGY’de mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için veya diğer nedenlerle ka-
yıtsız duruma düşen öğrenciler; TGY’de öğrenim hakları bulunması durumunda, öğrenimlerine
geri dönmek için bir dilekçe ile ilgili dönemin derslerinin başlamasından bir ay önce Diller
Okulu direktörlüğüne taleplerini bildirmelidir. Öğrenciler, ilgili akademik yıl için belirlenen
ücretleri ödemek ve Üniversite tarafından belirlenecek ek yükümlülükleri de yerine getirmek
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zorundadır. Bu şekilde kayıt talebinde bulunan öğrenciler, kayıt talebinde bulunmaları halinde
ilgili dönem başında düzenlenen ELAE sınavına girebilirler, ELAE’den başarısız olmaları ha-
linde uygun düzeye kayıtları yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Üniversiteden ayrılma ve kayıt sildirme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Bi-

rimine başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere,
ücret ödemeleri ve ders kayıtları ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ay-
rılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve/veya
Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretler talep edilmez. Bu
ücretler ödenmiş ise öğrenciye iade edilir.

b) Derslerin başladığı haftayı takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar Üni-
versiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim
ücretinin %25'ini ödemesi gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücre-
tinin %25'inden fazlasını ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım
var ise öğrenciden talep edilir. Derslerin başladığı haftayı takip eden dördüncü haftanın son iş
gününden sonra yapılan başvurularda, ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin ta-
mamının ödenmesi gerekir ve ücret iadesi mümkün değildir.

c) Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir bor-
cunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı
hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

ç) Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününe kadar Üniversite-
den ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem
kaydından düşürülür. Dördüncü haftadan sonra, Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğ-
rencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler ve notları öğrencinin kayıtlarına geçi-
rilir.

d) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye kayıt evraklarını
geri alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

e) Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Üniversiteye kayıt sırasında alınan lise diploması
aslının arkasına, öğrencinin Üniversiteden ayrılış tarihi ve nedenini belirten bilgiler yazıldıktan
sonra, bir kopyası Üniversitedeki dosyasında saklanmak üzere, aslı iade edilir.

İzinli sayılma gerekçeleri
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akade-

mik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle akademik yıl izni için
başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin
takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, bu du-
rumları sona erdikten sonra izin başvurusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre
için, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılabilirler.

İzin süreleri
MADDE 25 – (1) TGY’de kayıtlı öğrencilere, sadece Üniversiteye ilk kayıt yaptırdık-

ları akademik yıl için izin verilebilir; TGY’de kayıtlı öğrencilere, dönemlik izin verilmez.
TGY’de izinli olan öğrenciler, izin bitiminde, ELAE’den başarılı olarak ya da dil muafiyet bel-
gesi sunarak, programlarına başlamaya hak kazanırlar. Bu şekilde TGY’den muafiyet sağla-
yamayan öğrenciler, TGY’de öğrenim görürler.

İzin başvurusu
MADDE 26 – (1) İzin almak isteyen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden onun-

cu haftanın son iş gününe kadar, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile
Diller Okulu direktörlüğüne başvururlar. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye
alınmaz. İzin talebi, Diller Okulu Kurulu tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.
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İzinli ayrılma
MADDE 27 – (1) Derslerin başlamasından itibaren, dördüncü haftanın son iş gününe

kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme alınabilmesi
için, söz konusu akademik yıl için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'ini öde-
mesi gerekir. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ise
fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Derslerin başladığı haftayı takip eden dördüncü haftanın
son iş gününden sonra yapılan izin başvurularında, ödemekle yükümlü olunan öğrenim ücre-
tinin tamamının ödenmesi gerekir ve ücret iadesi mümkün değildir. İznin işleme alınabilmesi
veya ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun
olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı, hasarsız
olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin ödemiş oldukları izin ücretleri, sonraki dönem-
lere mahsup edilmez.

(2) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde al-
mış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

(3) İzinli öğrencilerin, izinli oldukları sürede hangi öğrencilik haklarından ve Üniver-
sitenin sağladığı hangi imkanlardan yararlanabileceği Üniversite tarafından belirlenir.

İzinden dönüş
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında, izinlerinin

bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimle-
rine devam ederler.

Disiplin işlemleri
MADDE 29 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri ve Akademik kurul kararları uygulanır.

Burslar
MADDE 30 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör

tarafından atanan bir komite ve Üniversite tarafından düzenlenen kurallara göre gerçekleştirilir.
Ücretler
MADDE 31 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken
ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin dönem kayıtları
yapılmaz. Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de öde-
mekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi
bir ücret iadesi yapılmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

bancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Geçici Madde
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinde, TGY’de başarısız olmuş

ancak ilave bir veya iki yarıyıl öğrenim görme hakkını kullanmamış öğrenciler bu haklarını
en geç 2014-2015 akademik yılı içerisinde kullanabilirler.

(2) Başarı kriterlerine bakılmaksızın, 2012-2013 akademik yılı yaz dönemi sonunda
düzenlenecek olan ELAE sınavına TGY’de kayıtlı olan tüm öğrencilerin katılma hakkı mevcuttur.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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7/9/2013 
ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Eylül 2013 

CUMA 
Sayı : 28757 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET TOPLU TAŞIMA ELEKTRONİK 
ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Elazığ Belediye Başkanlığı ihtiyacı 1 Adet Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve 
Araç Takip Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7563/1-1 
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LAMA DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Dosya No : 2013/28 
İhale Kayıt No : 2013/119053 
1 - Teşekkülün: 
a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0-372 264 30 50   FAX: 0-372 264 23 99-24 21 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale konusu Malzemenin .  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 Kg St 42-44 Lama Demiri (20x40x6000 mm) 

Alımı. 
b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  
c) İşin süresi : 20 Takvim Günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 08/10/2013 Salı Günü Saat: 14: 00 
c) İhale Usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 
4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 08/10/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 
kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 
Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.  
8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 
tamamen vermekte serbesttir.  

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7532/1-1 
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1.200.000 ADET POPÜLER BİLİM KİTAPLARININ SATIŞI 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 
1 - Kurumumuz tarafından yayımlanan 1.200.000 adet Popüler Bilim Kitapları TÜBİTAK 

Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin “Açık Artırma ve Eksiltme Usulü” 18 nci 
maddenin (b) bendine göre okuyuculara ulaştırılması için satılacaktır.  

2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  
a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Atatürk Bulvarı No: 221, 

Satın alma Müdürlüğü, Kat:7 - Kavaklıdere/ANKARA  
b) İhale dokümanının satış bedeli : 100,00 (Yüz) TL'dir. 
c) Telefon ve Faks Numarası : (0312) 468 5300/1116 - (0312) 427 3698  
d) Elektronik posta adresi : satinalma@tubitak.gov.tr  
3 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: 
a) Tekliflerin sunulacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7 - Kavaklıdere/ 

ANKARA 
b) Son teklif verme tarih ve saati : 25/09/2013, Çarşamba günü, Saat: 14.30  
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

4 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Kat: 7, Kavaklıdere/ANKARA 
b) Tarihi ve Saati : 25/09/2013, Çarşamba günü, Saat:14.30 
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
5.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

5.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 
vekâletname. 

5.3. Kitap dağıtım ve pazarlama işini en az iki yıldır yapıldığını gösterir belge. (Ticaret 
odası kayıt belgesinde meşgale olarak yazılı bulunması veya Ticaret Sicil Gazetesi ana 
mukavelesinde yazılı bulunması.) 

5.4. İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek 
teklif zarfına konulacaktır. 

6 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
7 - Geçici teminat alınmayacaktır. Bu işe ait Kesin teminat tutarı ise 1.000.000,00 

(Birmilyon) TL'dir. Teminat tutarını aşan alımlarda kitap bedeli kadar ek teminat verilmesi 
zorunludur. 

8 - Sözleşme süresi: 04/11/2013 tarihinden itibaren 24 ay'dır. 7522/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK – DUMLUPINAR POZUNDA KULLANILMAK 
ÜZERE 60.000 LT. MOTORİN (EURODİZEL) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/118356 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3kom@outlook.com 
d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr.  
  www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü Uşak - 

Dumlupınar Pozunda Kullanılmak Üzere 60.000 LT. Motorin (Eurodizel) Alımı  
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 17.09.2013 Salı Günü Saat 15:00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7380/1-1 
————— 

KÖPRÜ BAKIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP KÖPRÜ 
AZMANI SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/119561 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3kom@outlook.com 
d) İhalenin Görülebileceği  
    İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Köprü 

bakımlarında Kullanılmak Üzere Ahşap Köprü Azmanı alınması işi 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 18.09.2013 Çarşamba Günü Saat 15.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7482/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2013/2014 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye İşi Hizmeti 

Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile 
yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle 
sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE 
devam edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2013/117692 
1. İdarenin  
a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 
b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  
c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2. İhale Konusu Hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti, 6.000 ton  
b) Yapılacağı Yer : Kovancılar Ziraat Bölge kantarından Elazığ Şeker 

Fabrikasına karayolu pancar nakliyesi  
c) İşin Süresi : Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren 

başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam 
edecektir.  

3. İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası- Toplantı Salonu 
b) Tarihi - saati : 17.09.2013 - 14:00  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
a) 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,  

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin 
yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

İdari şartnamenin 7.4’üncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
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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, İdari şartnamenin ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,  

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 
Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.1.9. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 
belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1’dir.) 

5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
5.1. İş Deneyim Belgeleri : 
 İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 
Teklif edilen bedelin % 30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 
İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde belirtilmiştir. 
6. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 
11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 
günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 
miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

7. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Karayolu eşya 
taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler 

8. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 
9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
10. İhale dokümanı; Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL 

karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

11. Teklifler, ihale günü ve saatine kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 
12. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

14. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

Diğer Hususlar: 
Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 
kanunlara tabi değildir. 7340/1-1 
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BATMAN MERKEZ TEVSİİ (2. BÖLÜM) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Batman Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Batman Merkez Tevsii (2. Bölüm) Organize 
Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No: 1 BATMAN 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Merkez Tevsii (2. Bölüm) Organize Sanayi 

Bölgesi altyapı yapım işi. 
b) Yapılacağı yer : BATMAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 3.534.450.-TL 
f) Geçici Teminatı : 247.411,50 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 
No: 154    8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 24/09/2013 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80'i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin % 7'si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 
sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasında veya Batman 
Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. 
Cad. No : 1 BATMAN adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 
826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7553/2-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Bitez Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Bitez Belediyesi mülkiyetinde 

bulunan gayrimenkuller 20.09.2013 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat aşağıdaki listede 
belirtilen saatlerde ayrı ayrı ihale ile satılacaktır.  

MADDE 2 - İhaleye İlişkin Bilgiler 
a) İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği Açık artırma 

suretiyle her bağımsız bölümün ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.  
b) İhalenin yapılacağı adres: Bitez Belediyesi Başkanlığı Meclis salonu Bodrum/MUĞLA 
MADDE 3 - İhale tarihi, İhale saati ve İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler 
Taşınmazlar Muğla İli Bodrum İlçesi Bitez beldesi Gündönümü Mevkii N18C23B2C 

Pafta 131 ada 2 parselde bulunan Kavaklı Sarnıç Evleri Sitesi içerisinde yer almaktadır.  
İhale aşağıda belirtilen sıralamaya göre her gayrimenkulün ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. 

Bağımsız bölümlerden sadece D blok 1.Kat 3 ve 4 nolu konutlar birlikte, E blok 1. Kat 3 ve 4 
nolu konutlar mevcutta tek daire haline getirildiğinden birlikte ihale edilecektir. Bu bu konutlar 
için geçici teminat ve tekliflerin toplam değerleri üzerinden verilmesi zorunludur.  

İhale 20.09.2013 tarihi Cuma günü her gayrimenkul için aşağıdaki listede belirtilen ihale 
saatinde yapılacaktır.  

 

Sıra 
No Cinsi Tipi 

Arsa 
Payı 

Bağımsız 
Bölüm No 

Geçici 
Teminatı 

Muhammen Satış 
Bedeli  

(KDV Hariç) İhale Tarihi 
İhale 
Saati 

  1 KONUT 60/3120 C ZEMİN 1 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 10:00 
  2 KONUT 60/3120 C ZEMİN 2 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 10:30 
  3 KONUT 60/3120 F ZEMİN 1 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 11:00 
  4 KONUT 60/3120 F ZEMİN 2 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 11:30 
  5 KONUT 60/3120 F 1. KAT 3 4.950,-TL 165.000,-TL 20.09.2013 13:30 
  6 KONUT 60/3120 F 1. KAT 4 4.950,-TL 165.000,-TL 20.09.2013 14:00 
  7 KONUT 60/3120 D ZEMİN 1 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 14:30 
  8 KONUT 60/3120 D ZEMİN 2 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 15:00 
  9 KONUT 60/3120 D 1. KAT 3 4.500,-TL 150.000,-TL 20.09.2013 15:30 
10 KONUT 60/3120 D 1. KAT 4 4.500,-TL 150.000,-TL 20.09.2013 15:30 
11 KONUT 60/3120 E ZEMİN 1 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 16:00 
12 KONUT 60/3120 E ZEMİN 2 4.650,-TL 155.000,-TL 20.09.2013 16:30 
13 KONUT 60/3120 E 1. KAT 3 4.500,-TL 150.000,-TL 20.09.2013 17:00 
14 KONUT 60/3120 E 1. KAT 4 4.500,-TL 150.000,-TL 20.09.2013 17:00 

TOPLAM 65.100,-TL  2.170.000,-TL   
 
MADDE 4 - İhale Dosyasının Görülmesi ve Temini 
İhale dokümanı: İsteklilerce, ihaleye ilişkin bilgiler Bitez Belediyesi, Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir veya ücreti karşılığında temin edilebilir. Ayrıca 
www.bitez.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. 

Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını makbuz karşılığı 
satın alması zorunludur. İhaleye ilişkin dokümanın satış bedeli, 50,00 TL’dir 

MADDE 5 - Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih Ve Saati 
Tekliflerin sunulacağı yer: Bitez Belediyesi, İhale Komisyonu Başkanlığı 
Son teklif verme tarihi ve saati: ihalesi yapılacak gayrimenkulün başladığı ihale saatine 

kadar  
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MADDE 6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler 
Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir.  
a) Gerçek Kişilerden,  
1) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
2) Geçici teminat  
3) İmza sirküleri (noterden onaylı) 
4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
5) İkametgâh belgesi, 
6) Nüfus kayıt örneği, 
7) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. 
8) Bitez Belediyesinden alınacak borcu olmadığına dair belge 
b) Tüzel Kişilerden,  
1) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu, 
3) İmza sirküleri, (noterden onaylı) 
4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
5) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi  
6) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı, 
7) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale dosya bedeli 50,00 TL dir.) 
8) Bitez Belediyesinden alınacak borcu olmadığına dair belge 
9) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen 

ortak girişim beyannamesi 
Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir 

engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye 
iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda yerli bankalar veya özel finans 
kurumlarının kontrgarantisi istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü 
belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır. 

İhaleye girmek için istenen evraklar eksiksiz olarak dosyalanmış şekilde ihale başlangıç 
saatinde şahsen ihale komisyon başkanlığına teslim edilecektir. 

MADDE 7 - Geçici Teminat 
İstekliler satışa konu taşınmazlar için ihale saatine kadar %3 oranında her katılacakları 

gayrimenkul ihalesi için ayrı ayrı geçici teminat vereceklerdir. (Bitez Belediyesine veya banka 
hesaplarına yatırılacaktır.) Geçici teminat belgesi ihalenin başladığı saatte diğer belgelerle birlikte 
ihale komisyonuna sunulur. Birden fazla ihaleye iştirak edecek katılımcı her bir taşınmaz için ayrı 
ayrı teminat yatıracaktır. 

MADDE 8 - İhale kararının onaylanmasına müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 
(onbeş) gün içinde satış bedeli nakit olarak Bitez Belediyesi veznesine veya banka hesabına 
ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan her türlü vergi resim harç ve tapu 
masrafları alıcıya aittir. İhaleyi alan istekli yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ihale 
bedelini süresi içerisinde ödemediği takdirde geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale fesh edilir. 

MADDE 9 - İhale bedeli ve diğer yasal gideler tamamen ödendikten sonra taşınmazların 
tapu devri gerçekleştirilecektir. 

MADDE 10 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.  

MADDE 11 - Bu ihalede 2886 sayılı devlet ihale kanunu ve Maliye Bakanlığının Devlete 
ait taşınmaz mal satış trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi, ecrimisil,ve tahliye 
yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 7539/1-1 
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ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Kulu Belediyesi Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Kulu Belediyesi ve hissedarlarına ait Kulu ilçesi Cami-kebir Mahallesi, 219 

ada 53, 54 numaralı parseller ve 392 ada 1-45 numaralı toplam 15.723 m2 miktarındaki parseller 
üzerinde 1 zemin ve 7 normal katlı işyeri ve konut niteliği taşıyan 29.972.97 m2’lik inşaat işinin 
ihalesi arsa bedeli karşılığı kat karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 
Kapalı Teklif Usulü ile belediye encümeninin kararı doğrultusunda yaptırılacaktır. Yüklenici 219 
ada 53, 54 parseller ve 392 ada 1-45 parseller üzerinde plan, proje, sözleşme, şartnameler 
doğrultusunda inşa edilecek binadan asgari 

A Blok Zemin kat 29,30,31,32,33,34 
B Blok Zemin kat. 41 
C Blok Zemin kat 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 
D Blok Zemin kat 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 
E Blok Zemin kat 65,66,67,68,69,70 
A Blok 1. kat 1,2,3,4 
A Blok 2. kat 5,6,7,8 
E Blok 6. kat 21,22,23,24 
E Blok 7. kat 25,26,27,28 
numaralı bağımsız bölümleri Belediyemize verecektir. Ayrıca geriye kalan daire ve 

dükkânlardan pay ( puan ) cetvelinde belirtilen puanlara göre en fazla puanı içeren bağımsız 
bölümleri belediyemize verecek yükleniciye iş ihale edilecektir. 

2 - İşin Muhammen Bedeli: 18.305.669.64TL (Onsekizmilyonüçyüzbeşbinaltıyüzaltmış 
dokuzliraaltmışdörtkuruş)’tur. 

3 - İhale 24.09.2013 tarihinde salı günü, saat: 14.00’de Kulu Belediyesi Başkanlık 
Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye imar 
ve şehircilik müdürlüğünden (Kulu Belediyesi Başkanlığı Kulu / KONYA) mesai saatleri 
içerisinde görülebilir ve 100,00 TL bedeli karşılığında satın alınabilir. 

5 - İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan 
gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. 

Bu belgeler: 
a) 2012 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden 

alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 
b) Ticaret veya sanayi Odası’ na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek, 
1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde: Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna 
dair belge, 

2. Gerçek kişi olması halinde: Bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge, 

3. Ortak teşebbüs olması halinde: Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 
her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge, 

c) 2013 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından 
alacakları belge, 
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d) İmza sirküleri vermesi, 
1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri, 
2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 
3. Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde, Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri, 
e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile 
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) Kanuni ikametgah sahibi olması ve açık adresi, 
g) Geçici teminatın yatırılması; Kulu Belediyesi Başkanlığına hitaben ilgili iş adına 

alınmış limit içi 549.170.09 TL ( Beşyüzkırkdokuzbinyüzyetmişliradokuzkuruş) (Muhammen 
Bedelin %3’ü) geçici banka teminat mektubu veya aynı miktarın nakit olarak Kulu Belediyesi 
Hesap İşleri Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığını gösterir makbuz, 

h) İsteklilerin Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun 
olarak teşebbüs girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, 

6 - Teklif mektubu; 
Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 
a)  İç Zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır. 
1) Teklif mektubu, 
2) Pay (Puan) Cetveli, 
İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni 

tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından 
imzalanacak veya mühürlenecektir. 

b) Dış Zarf: Dış zarfın içerisinde şu belgeler bulunacaktır, 
1) İç zarf, 
2) İhale şartnamesinin ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için ve mesleki ve 

teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen belgeler, 
3) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve ihale şartnamelerin onaylanması. 
Bütün bu belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, 

soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak 
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır. 

Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğüne 
teslim edilmesi gerekmektedir, 

4) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 
5) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya 

bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 
6) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili varsa 

taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, 
7) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve idari şartnameleri satın almak ve onaylamak, 
7 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlanen Duyurulur. 7507/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde; Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki taşınmazlar “Satış” yöntemi ile 
özelleştirilecektir. 
 

SIRA 
NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

TUTARI (TL) 

İHALE 
ŞARTNAMESİ 
BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

1 

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, 
Ömerhacılı köyü, Köyiçi mevkii, 
123 ada, 33 no.lu parseldeki 
1.350,00 m2 yüzölçümlü, kadastro 
parsel niteliğindeki arsa vasıflı 
gayrimenkulün satışı.  

400 50 24.10.2013 

2 

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Çardak 
köyü, 3288 no.lu parseldeki 
480,00 m2 yüzölçümlü, kadastro 
parsel niteliğindeki tarla vasıflı 
gayrimenkulün satışı. 

400 50 24.10.2013 

3 

Sivas ili, Koyulhisar ilçesi, 
Aydınlar köyü, Tuzla mevkii, 
144 ada, 23 no.lu parseldeki 
2.718,55 m2 yüzölçümlü, kadastro 
parsel niteliğindeki tarla vasıflı 
gayrimenkulün satışı. 

100 25 24.10.2013 

4 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 
Demirtaş köyü, 7726 ada, 157 
no.lu parseldeki 11.347,91 m2 
yüzölçümlü, Konut Alanı imarlı 
gayrimenkulün üzerindeki 
binalarla birlikte satışı. 

500.000 750 24.10.2013 

5 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 
Demirtaş köyü, 7726 ada, 160 
no.lu parseldeki 10.253,99 m2 
yüzölçümlü, Özel Sağlık Tesisleri 
Alanı imarlı gayrimenkulün 
üzerindeki binalarla birlikte 
satışı. 

400.000 500 24.10.2013 

6 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 
Demirtaş köyü, 7726 ada, 162 
no.lu parseldeki 21.471,80 m2 
yüzölçümlü, Konut Alanı imarlı 
gayrimenkulün üzerindeki 
binalarla birlikte satışı. 

100.000 250 24.10.2013 

7 

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, 
Demirtaş köyü, 7726 ada, 163 
no.lu parseldeki 11.671,63 m2 
yüzölçümlü, Ticaret Alanı imarlı 
gayrimenkulün üzerindeki 
binalarla birlikte satışı. 

600.000 750 24.10.2013 
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1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3) İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 
17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin; 
- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06  
- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 
- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesi TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması 

halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi ile 
hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa 
olsun iade edilmez. 

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp 
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
7) Ayrıca; (312) 585 83 20 numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye 

ilişkin bilgi alınabilir. 7555/1-1 
—— • —— 

70 ADET OKSİJEN ANALİZÖRLERİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik 

şartnamede teknik özellikleri belirtilen 10 kalemde toplam 70 adet Oksijen Analizörleri 
yedeklerinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/121018 
1 - İdarenin: 
a) Adres : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 
c) Elektronik posta adresi : afsinb@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, Oksijen Analizör Yedekleri, 70 adet 
b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
3 - İhalenin yapılacağı: 
a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ 
b) Tarihi ve saat : 13/09/2013 Cuma günü saat 14:00 
4 - İhale dokümanı : (Dosya No : AEBS 2013/47) 
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5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 
belirtilmiştir. İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 
Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV 
dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 13/09/2013 Cuma günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik 
Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 
8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 
 7484/1-1 

—— • —— 
ARAÇ SATILACAKTIR 

Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden: 
Et ve Süt Genel Müdürlüğünün 104 no.lu İhale Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde 

pazarlık ve/veya açık arttırma yöntemiyle aşağıda belirtilen araçlar satılacaktır. 
İhalenin yapılacağı yer : Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk 

Kombinası Müdürlüğü İstasyon Mahallesi Ayaş Cad. 
No:78 Sincan-ANKARA 

İhale tarihi ve saati : 12/09/2013 - 10:30 
Son teklif verme tarih ve saati : 12/09/2013 - 10:30 
İhale Dosya bedeli : 50,00.TL 
Toplam Muhammen Bedel : 71.750,00 TL 
İrtibat Tlf. : (0312) 270 19 32 dahili: 1501 
İrtibat faks : (0312) 270 42 14 
 

Kısım 
No Plaka No Modeli Türü 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
Mik. (TL) Durumu 

1. Kısım 06 U 5407 1989 Frigofirik (50 NC) 3.000,00 TL 300,00 TL Faal 
2. Kısım 06 U 5406 1989 Frigofirik (İveco) 3.000,00 TL 300,00 TL Faal 
3. Kısım 06 P 2778 1987 Frigofirik ( 50 NC) 3.000,00 TL 300,00 TL Faal 
4. Kısım 06 AT 1412 1991 Frigofirik (İveco) 3.000,00 TL 300,00 TL Faal 

5. Kısım 06 HKD 11 1991 
Otomobil 
(Renault Concord) 

4.000,00 TL 400,00 TL Faal 

6. Kısım 06 KSD 50 1992 
Otomobil  
(Opel Vectra) 

4.500,00 TL 450,00 TL Faal 

7. Kısım 06 HTH 80 1990 Otomobil (Kartal) 2.750,00 TL 275,00 TL Faal 
8. Kısım 06 EMK 10 1992 Otomobil (Doğan) 4.000,00 TL 400,00 TL Faal 
9. Kısım 06 ACK 73 1990 Pikap (Peugeot) 2.500,00 TL 250,00 TL Faal 

10. Kısım 06 Y 0967 1992 
Otomobil  
(Renault Concord) 

4.000,00 TL 400,00 TL Faal 

11. Kısım 06 HA 3598 1996 
Otomobil  
(Opel Vectra) 

6.000,00 TL 600,00 TL Faal 

12. Kısım 06 YP 339 1992 
Otomobil  
(Renault Concord) 

4.000,00 TL 400,00 TL Faal 
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Kısım 
No Plaka No Modeli Türü 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
Mik. (TL) Durumu 

13. Kısım 06 LL 838 1975 Çekici (Mercedes) 9.000,00 TL 900,00 TL Faal 
14. Kısım 06 NR 796 1975 Çekici (Mercedes 9.000,00 TL 900,00 TL Faal 

15. Kısım 06 LL 837 1974 
Y.Römork 
(Grenefreauf) 

5.000,00 TL 500,00 TL Faal 

16. Kısım 06 LL 843 1974 
Y.Römork 
(Grenefreauf) 

5.000,00 TL 500,00 TL 
Faal 

 
1. İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale komisyonu tarafından 

açıldıktan sonra, ihale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile 
sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine 
ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından isteklilere 
bildirilecektir. 

2. Firmalar satışa konu araçlara her bir kısım için ayrı ayrı teklif verebilecekleri gibi 
tamamı içinde teklif fiyatı verebileceklerdir. Kısmi teklif verilmesi halinde her bir kısım/kısımlara 
ait geçici teminat miktarı baz alınacaktır. 

3. İhaleye katılmak için ihale dosyasının alınması zorunludur. İhale Dosyası 50,00.TL 
bedelle Et ve Süt Kurumu Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü Malzeme 
İkmal Şefliğinden temin edilebilir. 

4. Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak ve 
yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde Kurum’un belirtilen adresine elden teslim 
edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Kurum’a intikal edecek teklifler ile posta, 
kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. Araçlar trafikten çekme belgelidir. 
6. Kurum 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp araçların satışını yapıp 

yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin 
yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar 
mahrumiyeti ve bunun gibi ne adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler. 

 7545/1-1 
—— • —— 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Altındağ Belediye Başkanlığından: 
Ankara ili, Altındağ ilçesi, Karapürçek ve Gültepe Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti 

Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, 
kat karşılığı yaptırılacak olan inşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale 
Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Ankara, İlçesi : Altındağ , Semti: Karapürçek, Pafta Ada/Parsel : 21243 ada 2/A parsel 
Alanı: 4.328,00 m², Bürüt inşaat alanı : 7.470,32 m², İşin adı / Kullanım şekli : Dükkan + Düğün 
Salonu ile 

İli: Ankara, İlçesi : Altındağ , Semti: Gültepe, Pafta Ada/Parsel : 24273 ada 4 parsel 
Alanı: 3.961,63 m², Bürüt inşaat alanı : 6.669,83 m², İşin adı / Kullanım şekli : Dükkan + Spor 
Salonu işi 

1 - İhale 18/09/2013 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 
Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır. 
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2 - Bu işin muhammen bedeli; 8.916.579,20-TL. (Sekizmilyondokuzyüzonaltıbin 
beşyüzyetmişdokuzlirayirmikr.) 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 
A - Kanuni ikametgahı olması, 
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 
Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 267.498,00-TL. (İkiyüzaltmışyedibin 

dörtyüzdoksan sekizlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; 
Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

İ - Teknik personel taahhütnamesi 
J - Yapı araçları taahhütnamesi 
K - Son beş yıla ait (2007-2012) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair 

belge. 
4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1000,00-TL’lik makbuz 

karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 
müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 
6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 
İlan olunur. 7508/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 20.06.2013 gün ve 1079/2327 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.08.2013 gün ve 2171/4765 sayılı kararı ile onaylanan 
84336 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.  

İlgililere ilan olunur. 
Memlik tp. 781, 811, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 

827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 
847, 848, 849, 850, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 
878, 879, 880, 881, 882, 883, 903, 908, 910, 911, 912, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 
948, 949, 957, 958, 959, 960, 961, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1032, 1033, 1035, 1066, 1067, 
1068, 1183, 1184, 1185, 1190, 1193, 1194, 1195, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1402. 7557/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 23.05.2013 gün ve 929/1927 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 18.07.2013 gün ve 1935/4331 sayılı kararı ile onaylanan 84343 nolu 
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.  

İlgililere ilan olunur. 
Susuz mahallesi; 
463, 464, 465, 466, 467, 528, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 

707, 708, 709,  710, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 
1221, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2087, 
2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110,  2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 
2119, 2120, 2121, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130,  2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 
2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 
2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166,  2167, 
2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 
2183,  2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 
2198, 2199, 2200,  2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 
2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 
2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234,  2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 
2243, 2245, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 
2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270,  2271, 2272, 2273, 2275, 
2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 
2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2300, 2301, 2309, 2310, 2322, 2323, 2324, 
2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2421, 2465, 2481, 2505, 2506, 2507, 2508, 2512, 2513, 
2607, 2608, 2629, 2630, 2631, 2632, 2660, 2661, 2668, 2669, 2670, 2671, 2754, 2756, 2758, 
2760, 2823, 2943, 3148, 3150, 3152, 3154, 3155, 3158, 3186, 3229, 3231, 3390, 3400, 3406, 
3410, 3412, 3414, 3514, 3520, 3895,  3896, 3967, 3968, 1/1, 10000/2819 nolu parseller. 

 7558/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 13.06.2013 tarih ve 1038/2237 sayılı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 22.08.2013 tarih ve 2266/4889 sayılı kararları ile onaylanan Yukarıyurtçu 
Mahallesi 125, 349, 350, 363, 364, 366, 367, 368, 376, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 
548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 
588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 1014, 1066, 1073, 1074 nolu kadastral parseller ile 2644 sayılı Tapulama 
Kanununun 21. Maddesi gereği oluşan alanlara ilişkin 84340 nolu parselasyon planı 
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.  

İlgililere ilan olunur. 7556/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 (ANKARA) 
Cizre Ticaret ve Sanayi Odasına 30.11.1998 tarihinden itibaren 000663 Ticaret Sicil ve 000663 

Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan Abdulkerim ÜNAL (SEY İnşaat Taahhüt) ile sermayesinin 
yarısından fazla hisseye sahip ortağı 41411116560 TC. Kimlik No.lu Abdulkerim ÜNAL’a, Resmi 
Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 2(İki) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan 
yasaklandığı 09.03.2011 gün ve 27869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilmişti. 

Sözü edilen firma tarafından, Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan 2007/23356 İhale 
Kayıt Numaralı işle ilgili, “İki yıl süre ile ihalelere geçici olarak katılmaktan yasaklanma 
cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemi ile Ankara 6.İdare Mahkemesinde Genel 
Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız aleyhine açılan davada; “İki yıl süreyle tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine girmekten yasaklanmasına ilişkin işlemler”in, mahkemenin 07.06.2012 
tarihli ve E.2011/1611, Karar No:2012/1021 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeni ile firma 
yönünden ihalelere katılmaktan yasaklanma kararının kaldırılmasına karar verilmiş, karar Resmi 
Gazetenin 15.10.2012 tarihli ve 28442 sayılı nüshasında ilan edilmişti. 

Bu defa, Danıştay 13.Dairesinin 17.06.2013 tarih ve E:2012/3741, K:2013/1841 sayılı 
kararı ile 2007/23356 İhale Kayıt Numaralı işle ilgili olarak Ankara 6.İdare Mahkemesinin 
07.06.2012 tarih ve E:2011/1611, K:2012/1021 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenle, Abdulkerim ÜNAL (SEY İnşaat Taahhüt) ile sermayesinin yarısından fazla 
hisseye sahip ortağı 41411116560 T.C. Kimlik No.lu Abdulkerim ÜNAL’a, yasaklama kararının 
Resmi Gazete’de yayınlandığı 09.03.2011 tarihinden 15.10.2012 tarihine kadar yasaklı kaldığı 
günlerden arta kalan “144 gün” daha Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir. 

Duyurulur. 7547/1-1 
————— 

DÜZELTME İLANI 
HAZAL Proje İnşaat Taahhüt Makine ve Trafik İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 

sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 41321119552 TC. Kimlik No.lu Yusuf ÜNAL 
ile ilgili olarak, Resmi Gazete’nin 14.08.2013 tarihli ve 28735 sayılı nüshasının “Çeşitli ilanlar” 
başlığı altında yayınlanan (6974/1/1) no.lu ilanın son paragrafında sehven 7 ay 6 gün olarak 
belirtilen süre, “144 gün” olarak düzeltilmiştir. 

Duyurulur. 7546/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİK 

2012 yılı gayri safı geliri 1.202.769,53.-TL. olan birinci sınıf Etimesgut Noterliği 25 Ekim 
2013 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 
NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde 
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 7525/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/82413 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Hatay Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Antakya/Hatay 

Adresi Atatürk Cad. Stadyum Yanı No: 3 Tel-Faks 326 216 06 06 

Posta Kodu 3100 E-Mail hatay@csb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Serdar İnşaat Ticaret ve Turizm Ltd. 

Şti. 
Mithat Keskin 

Adresi 
Savaş Mah. Namık Kemal Cad. 

Baytaç İş hanı 4/58 İskenderun/Hatay 
 

T.C. Kimlik No.  TC Kimlik No: 41122147518 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
V.D. Vergi No: 7610065899  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 5936,                          

Oda Sicil No: 6981 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Gün (28) Ay (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7570/1-1 
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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

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5151 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Tıp

Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2013/5193 Spor Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında 138 Adet Gençlik

Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar
2013/5265 Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik

Enerjisi Desteği Hakkında Karar
2013/5277 154 kV Bozüyük OSB TM-Eskişehir Çimsa TM Enerji İletim Hattı

Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet
Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak
Suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/5279 Ölçüm Sistemi Kurulmasını Lüzumlu Kılacak Yeraltı Suları
Hakkında Karar

2013/5280 İstanbul İli, Pendik İlçesi, Batı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan
Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5281 İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde
Yer Alan Alanların Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5282 Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer
Alan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği
— Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Gediz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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