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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz
yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşan
lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri

tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan
edilen eğitim dönemini,

b) ANKUZEM: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
c) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
d) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim Dalı/Anasanat Dalının li-

sansüstü eğitim programlarında fiilen görev yapan üniversitede kadrolu profesör, doçent ve
yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,
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e) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinde tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

f) Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanı: Bu fıkranın (e) bendinde tanımlanan akademik
birimin başkanını,

g) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

ğ) Bütünleştirilmiş Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine dayalı olarak
yürütülen doktora/sanatta yeterlik programı,

h) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

ı) Doktora Yeterlik/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yü-
rütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uy-
gun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

i) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

j) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
k) Enstitü: Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
l) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim

ve anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
m) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile ens-

titü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
n) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğren-

cinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve anabilim dalı/anasanat dalı
akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan, Ankara Üniversitesinde
ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

o) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin
ödemeleri gereken ücreti,

ö) Kredi sistemi: Bir saat kuramsal ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan
ulusal kredi sistemini ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin
kredilendirilmesini,

p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek
lisans mezunlarını,

r) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan
öğretim öğrencileri ile birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğ-
rencilerden alınacak ücreti,

s) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü,
ş) Sanatta yeterlik danışmanı: Enstitüde kayıtlı sanatta yeterlik öğrencilerine rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,
t) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,

u) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
ü) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
v) Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine reh-

berlik etmek üzere danışmanın ve anabilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yöne-
tim kurulunca atanan öğretim üyesini,
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y) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-
malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ana-
bilim dalı akademik kurulu önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca atanan en az üç öğretim
üyesinden oluşan komiteyi,

z) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
aa) Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim etkinliklerinin bilişim tek-

nolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı ta-
rafından aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde veril-
diği öğretimi,

bb) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
cc) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

70 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim ku-
rulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

çç) Yaz dönemi: 31/5/2005 tarihli ve 25831 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, güz ve bahar
yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç en az 35 iş gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş
tarihleri her akademik yıl için enstitü kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan
eğitim süresini,

dd) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Lisansüstü programlar
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim ve anasanat dalları esas

alınarak açılır ve yürütülür.
(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalı akademik kurulu kararı, enstitü kurulunun

önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim veya anasanat
dalında o anabilim veya anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü programı
da açabilir.

(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu
kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından/anasanat
dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir
enstitü anabilim dalının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından
üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(4) Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının önerisi, enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas-
lar çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla
tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde ve uzaktan öğretimde tezli yüksek li-
sans ve doktora programı açılamaz.

(6) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi
ve yurtdışında birbirini tamamlayan doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu prog-
ramlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(7) Yabancı dilde lisansüstü programlar Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar
çerçevesinde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kara-
rıyla açılabilir.

12 Eylül 2013 – Sayı : 28763                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 5 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim

dallarının/anasanat dallarının  önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir. Tezsiz yüksek
lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil ve ALES koşulunun yerine getirilmesi ge-
rekir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(3) Her iki halde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte
verilen azami süreyi aşamaz.

(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Geçiş için başvuruların
üçüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında
geçiş bir kez yapılır.

(5) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21
ulusal/60 AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci
ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programına geçerek tez aşamasından devam edebilir.

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara ALES sonuçları ile lisans ve/veya yüksek li-

sans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans prog-
ramları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenip isten-
meyeceği Senato tarafından belirlenir.

(3) ALES puanı ve türü, programı açan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üze-
rine enstitü kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans
ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurul
kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bu-
lunabileceklerine karar verebilir.

(5) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli
belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında
öğrenci almak üzere verilir.

(6) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsünün önerisi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre Üni-
versitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üni-
versite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilerek desteklenir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 7 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak aday-

ların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş

Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip
olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans
programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları
gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağla-
yarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından
ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa baş-
lamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu
aranmaz.
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c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönet-
meliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sı-
navdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil
sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili
anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu
da aranabilir.

ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmiş-
se, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini
belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortala-
masının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama ya-
pılır.

e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulün-
de; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not orta-
lamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik ku-
rulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama
yapılır.

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğ-
renci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının
(e) bendi hükümleri uygulanır.

Doktora programına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 8 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamış olması gerekir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans dip-

lomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans
programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de
almaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş He-
kimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi ve dört
yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvura-
bilirler. Bu adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00  veya 100
puan üzerinden  eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların
yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.25 veya 100 puan üzerinden
eşdeğeri, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların
lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.25 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri
olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on ya-
rıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip adaylar ile
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazan-
mış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adayların, ALES’ten başvurdukları
programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması
ile doktora programlarına başvuran adayların ALES’ten başvurdukları programın puan türünde
en az 80 tam puan almaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü eğitim giriş sınavı
sonuçları, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde değer-
lendirilir. Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların
TUS’tan en az 50 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel
tıp bilimleri I inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II nci bölü-
münden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.  Diş Hekimliği
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Fakültesi mezunu olup doktora programlarına  ALES puanı olmaksızın başvuranların DUS’tan
en az 50 tam puan almış olmaları gerekir. En az 55  tam ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime
başlayan adaylarda, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek
doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.

c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları
gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dille-
rinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik
kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de
istenebilir.

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans
not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran
Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede
ALES veya TUS temel tıp puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si
ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Diş Hekimliği
Fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya
DUS puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonu-
cunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

d) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarına öğrenci kabulünde, adı geçen
fakülte ve konservatuvar mezunlarından ALES puanı istenmez.

e) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların aşağıdaki koşul-

ları sağlamış olması gerekir:
a) Adayın bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Lisans dere-

cesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının, yüksek lisans derecesiyle başvuran-
ların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.25  veya 100
puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans
programını bitirmiş öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları ge-
rekir.

b) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarları mezunları  haricinde  baş-
vuran adayların ALES’ten sözel türde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık li-
sans diploması ile sanatta yeterlik programına başvuran adayların ise, ALES’ten sözel türde
en az 80 tam puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES  puanına
sahip olmaları gerekir.

c) YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı
dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana
dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer
bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse,
adayın sunduğu referans mektubu ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini, hedeflerini be-
lirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) ALES puanının katkısının % 50’den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalamasının % 20’si, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo inceleme sonucunun % 30’u
dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.
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e) ALES puanı koşulu aranmayan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı
mezunlarından Sanatta Yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; not ortalaması ve
mülakat/yetenek sınavı/portfolyo sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede not ortalamasının
% 50'si ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucunun % 50'si dikkate alınarak
anasanat dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 70
puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların

lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların da sağlanmış olması gerekir:
a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Ankara Üniversitesi Türkçe

ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nin Türkçe bildiğine ilişkin sınavını
C1 düzeyinde başarmaları gerekir.

b) Doktora veya sanatta yeterlik için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yüksek
öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara
başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

Bilimsel hazırlığa öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerine göre

kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-
larından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili
lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü
not ortalamasına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık ders-
lerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine
dahil edilmez.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için özel öğrenci olarak kabul
edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğ-
rencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğ-
renciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları duru-
munda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları
ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçme-
mek koşulu ile anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun
bulması ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya

anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir
yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşul-
larını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili
anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirle-
nen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik/sanatta
yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir.

(3) Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir.
Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre

içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.
(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri

programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:
a) ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
b) Yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans

diplomasına eşdeğer lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı ör-
neği; yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları
ile birlikte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve prog-
ramın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci durum belgesi,

d) Başvuru koşullarında talep edilmişse referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yap-
mak istediklerine dair açıklayıcı belge ve bildirimler.

Eşdeğerlikler
MADDE 15 – (1) Başvuruda aranan ALES ve YDS puanları yerine geçecek puanlar

aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:
a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate

Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından
alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) KPDS, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sına-
vında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim
kurulunca YDS’ye eşdeğer sayılabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendir-

mek ve mülakat yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üye-
leri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yö-
netmeliğin 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre
hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Kesin kayıt
MADDE 17 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu aday-

lar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırırlar:

a) Türk uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:
1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra

doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
tezli yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans
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diplomasının aslı ya da Üniversitece onaylı örneği; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya
tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise diplomaları ile birlikte
Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği; Sağlık Ba-
kanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan dok-
tora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı ör-
neği ile yetki belgesinin aslı ya da onaylı örneği,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; temel tıp bilimleri doktora programlarına
kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ise TUS, Diş Hekimliği mezunlarından ise DUS bel-
gesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece
onaylı örneği,

4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) T.C. Kimlik numarası beyanı,
6) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
7) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı

veya onaylı örneği,
10) Ankara Üniversitesi veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili

belge.
b) Yabancı uyruklulardan aşağıdaki belgeler istenir:
1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklular-

dan, bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı
ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan
denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece
onaylı örneği; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) TÖMER tarafından yapılan Türkçe bildiğine dair sınavın sonuç belgesinin aslı veya
bilgisayar çıktısı,

4) YDS veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli örnekleri,
6) İl emniyet müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesinin aslı veya onaylı örneğinin

kesin kayıt tarihinden sonra Enstitüye teslim edilmesi,
7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
8) İlgili mevzuatla belirlenen ücretin ödendiğini gösteren belge,
9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu ka-

rarlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan ka-
yıtları yapılabilir.

(2) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya onaylı ör-
neklerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

(4) Adaylara, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b)
bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve gerektiğinde (b) bendinin (10) numaralı alt ben-
dindeki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır.
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Kayıt yenileme
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı
payı/öğrenim ücretini ödemek ve ilgili enstitü müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini
yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı
yenilenmez ve öğrencilere tanınan haklardan yararlandırılmaz.

(2) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
(3) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını

yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme
komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda
geçen süreler azami süreye dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri

tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez da-
nışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı
atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye
bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı

programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.
(2) Öğrencilerin yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda

aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi ko-
şulları bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesinin
görüşü, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 21 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders

ekleme ve ders bırakma, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen danışman veya yetkili
öğretim üyesi onayı ile yapılabilir.

Lisansüstü sınav ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(2) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde
uluslararası kredilendirme sistemleri içinden Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda enstitü
yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için kuramsal derslerin % 70'ine, uygulamaların
ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim dalı
akademik kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam du-
rumu öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt
alınarak belirlenir. Sisteme hiç girmeyen öğrenciler devamsızlıktan ilgili birimin ve öğretim
elemanının takdiri ile başarısız kabul edilebilir.

(5) Uzaktan öğretim programlarında yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için ma-
zeret kabul edilmez.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre düzenlenerek güvenli
biçimde saklanan bir soru bankasından, her adaya farklı zamanlarda soru sorulmasına izin
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verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması,
soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik
ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kuru-
lunun belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 23 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar, ara sınavlar

ile  yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarının ağırlıklarının başarı puanına katkısı anabilim dalı aka-
demik kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavla-
rında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 doktora öğ-
rencilerinin ise en az 3.00 almaları gerekir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler
ile derslerde devam koşulunu sağlayıp da yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler bütünleme
sınavlarına girebilirler. Bu sınavlardan alınan son not geçerlidir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi başarılı oluncaya kadar almalıdır. Zorunlu
olmayan bir dersten başarısız olunması durumunda o ders yerine başka bir ders alınabilir.  Öğ-
renciler, genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları ders-
leri tekrarlayabilirler.

(4) Değerlendirme sonucu elde edilen başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilen harf
notuna çevrilir:

a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100  A 4,00
85-89  B1 3,50
80-84 B2  3,25
75-79  B3 3,00
70-74  C1 2,75
65-69  C2 2,50
60-64  C3 2,00
50-59 F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00
b) Ayrıca, aşağıda belirtilen harf notlarından;
1) FF1: Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız,
2) FF2: Derse girmedi veya devam koşulunu yerine getirmedi, başarısız,
3) G: Geçer (Kredisiz derslerden başarılı),
4) K: Kalır (Kredisiz derslerden başarısız),
5) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının her ikisine

de girmedi
olarak adlandırılır.
(5) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile

sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme
tez izleme komitesi raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanı-
larak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız notu verilir. Ayrıca,
uzmanlık alan dersleri de BŞ ya da BŞZ olarak değerlendirilir. Yabancı dilde hazırlanan not
belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(6) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
(7) FF1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, ya-
rıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2) notu olarak işleme alınır.
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(8) FF2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not
ortalaması hesabında (F2) notu işlemi görür.

(9) G notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Bu ders/dersler öğrenci
durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

(10) K notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
(11) MZ notu; yarıyıl sonu ve  bütünleme sınavlarından herhangi birine girmeyen öğ-

renciye  mazeret sınav hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine, yeterlik,
tez ve benzeri sınavlara girmeyen öğrencilere Üniversite Senatosunun belirlediği ve enstitü
yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle mazeret sınav hakkı
verilebilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir dersin sınavına dersin açıldığı ilk yarıyılda girerler.
Alınan not  ilgili yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not or-
talamasına katılarak değerlendirilir.  Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret hakkı verilmez.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve ge-

nel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o ders-

lerin kredi değerlerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden
elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not
ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvar-
lanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan
öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Öğrencilik veya sınav hakkını saklı tutma
MADDE 25 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi

birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı
tutulur.

(2) Öğrencilerin öğrencilik hakları yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora
süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutulabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç

beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yö-
netim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak
sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata
ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on gün içinde duyurulur.

Kayıt silme
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yüksek-
öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla
Enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Öğrencilerin Enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir.
Bu takdirde öğrenciler ilgili Enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar.  İlişik
kesme sürecinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini Enstitüye sun-
mak zorundadırlar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS
kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren
uzmanlık alan derslerinden oluşur. Seminer ve tez çalışması başarılı ve başarısız olarak değer-
lendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinlerarası nitelikte zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre

ise üç yıldır.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya
öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı/anasanat dalı

akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği
alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir danışmanı ve tez konusunu en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka anabilim
dalı/anasanat dalı veya başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir.
Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Bir tez danışmanının üstleneceği en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim
dalı/anasanat dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü
kurulunda belirlenir.

(4) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak kadrosunun bulunduğu anabilim dalı/anasanat dalında, program açılmamış ise
öğrencinin bulunduğu anabilim dalı/anasanat dalında uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci,
açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(5) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve Anabilim
Dalı/Anasanat dalı Akademik Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim

kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-
de sözlü olarak savunmak zorundadır.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı akademik kurulunun
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az
biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalı/anasanat dalından veya başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğ-
retim üyesinden oluşması halinde, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri,  tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı
daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savu-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere
açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü ana-
bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ge-
reğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dü-
zeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğ-
renciye yeni bir tez konusu verilir. Bu aşamada danışmanın ya da öğrencinin istemi ve ilgili
anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı
da değişebilir. Öğrencinin istemesi halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek li-
sans diploması verilerek programdan ilişiği kesilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğreni-
mine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda tez ile ilgili koşulları yerine getirmek
ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını
ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde de yürütülebilir. Bu prog-
ram, 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem
projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Dönem projesinin AKTS kredisi belirlenerek başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğ-
renci, dönem projesinin alındığı yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir rapor vermek ve sunmak zorundadır. Enstitü anabilim dalı/anasanat dalının önerisi üzerine,
enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması ve değişikliği
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı/anasanat dalı

akademik kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danış-
manlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve yine Se-
nato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulunda,
ilgili anabilim dalı/anasanat dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

(3) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve Anabilim
Dalı/Anasanat dalı Akademik Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre

ise üç yıldır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar,

2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri bir ay içinde enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğ-
rencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari ko-
şulları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda
tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Akademik
Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) 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.
(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden

ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim
etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli
bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredi-
sinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden
oluşan tez çalışmasından oluşur.

12 Eylül 2013 – Sayı : 28763                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



(4) Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve
300 AKTS kredisinden az olmamak üzere ondört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim
etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli
bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredi-
sinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden
oluşan tez çalışmasından oluşur.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de
seçilebilir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(6) Lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz.
(7) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sı-

rasında almamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından se-
çebilirler.

(8) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı ortak doktora programları şeklinde de dü-
zenlenebilir.

Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programı için öğrenim süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl;  lisans derecesi ile kabul edilenler için
beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda Senato yetki-
lidir.  Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisinin kabulünden sonra altı ay ara
ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir.

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

(3) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami sürelerde tamam-
layamayan öğrenciye,  anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile tezini savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde
tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-
lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin istemleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması ve değişikliği
MADDE 39 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin

bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez da-
nışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı öncelikle anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa
başka anabilim dalı veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından öne-
rilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç
üçüncü yarıyıl başına kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını
gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Bir tez danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının
özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunda belirlenir.
Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döne-
minde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek
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olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yü-
kümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Danışman değişikliği, danışmanın ya da öğrencinin gerekçeli istemi ve Anabilim
Dalı Akademik Kurulunun uygun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel dü-

şünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliğine yö-
nelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ya-
pılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Derslerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına gi-
rebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğ-
renci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir. Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değer-
lendirilme koşullarını belirleyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sı-
navına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavına girer.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde 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 almalıdır. Üyelerin belirlenme-
sinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin
yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir,
ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile 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 önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.
(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi kurulur.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi,  Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık dönemlerinde birer kez olmak üzere, altı ayda bir, yılda iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından

belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü tez sınavına gir-
mek zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden
oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay için-
de kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün
yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması,
savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sı-
navı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü ana-
bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde
gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer. Tezi reddedilen veya
düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen ya da düzeltme süresi sonunda tezini teslim et-
meyen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Bu aşamada öğrencinin istemi ve anabilim dalı
akademik kurulunun önerisi ile tez danışmanı da değişebilir. Lisans derecesi ile doktoraya
kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için istemleri halinde bu yönetmeliğin 36
ncı maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması
MADDE 44 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim ku-
rulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci,
doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin mezun olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 21 ulusal krediden, 120 AKTS kredisinden az ol-
mamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil
veya ilgili anasanat dalı başkanlığı akademik kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulunun
onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.
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(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de se-
çilebilir.

Süre
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında öğrenim süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
öğrenim süresi beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda
Senato yetkilidir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için üç yıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi
ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava gire-
meyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde
en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) Yasal öğrenim süresi içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez,
sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-
lirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-
şulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara ka-
tılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğren-
cilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan,
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta
yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.

Sanatta yeterlik danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Enstitü anasanat dalı akademik kurulu, her öğrenci için ders ve uy-

gulama seçimi ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarının yürü-
tülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman en geç birinci yarıyıl sonunda atanır. Sanatta
yeterlik çalışmasının niteliği gerektiriyorsa ikinci danışman da atanabilir.

(2) Sanatta yeterlik danışmanı öncelikle profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri ara-
sından seçilir.

(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz
döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine
ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yü-
kümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 48 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yü-

kümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik öğrencisi tezde elde ettiği sonuçları veya
yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir
metni, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak
ve söz konusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve
sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim ku-
rumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunma-
sında jüri üyesi olamaz.
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(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin, eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının öner-
diği sınav gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav,
sanatta yeterlik çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur; süresi 60-120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya dü-
zeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay
içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da dü-
zeltme süresi sonunda tezini teslim etmeyen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Bu aşa-
mada öğrencinin istemi ve ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile tez da-
nışmanı da değişebilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için istemleri halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin dördüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 50 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan li-

sansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine
uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getir-
mekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz-
konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğ-
rencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise, varsa o
derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde
belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değer-
lendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile
sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe,
bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağ-
lanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası

Kurulca çıkarılan, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve
17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52 – (1) 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı fakülte,  devlet

konservatuvarı ve yüksekokulların ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesince yürütülen ön lisans ve lisans

programlarında kayıt, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ANKUZEM: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini,
c) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, devlet

konservatuvarı ve yüksekokulu,
ç) Çift anadal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları

taşıması kaydı ile aynı yükseköğretim kurumunda ikinci bir diploma programından ders alıp,
bu program için de ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere kayıtlı
bulunduğu fakültenin/devlet konservatuvarının/yüksekokulun/bölümün/anabilim dalının/progra-
mın önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik kuramsal dersi ve/veya
semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atölye, klinik çalışması, uygulama gibi çalışmaları ve di-
ğer etkinlikleri belirtilen ölçü birimini,

f) Diploma eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yet-
kinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik
ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen
belgeyi,

g) GABNO: Genel akademik başarı not ortalamasını,
ğ) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar

kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
h) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, devlet konservatuva-

rında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
ı) İntern eğitimi: Tıp ve Veteriner Fakültesi son sınıf eğitimini,
i) Katkı payı: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği birinci öğretim öğrencilerinin

ödemeleri gereken ücreti,
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j) Klinik staj: Kliniklerde yapılan kuramsal ve uygulamalı ya da yalnızca uygulamalı
yapılan dersi,

k) Klinik uygulama: Sadece uygulamalardan oluşan klinik stajı,
l) Mesleki uygulama: Öğrencinin o aşamaya kadar edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri

pekiştirmeye yönelik uygulamalı olarak yapılan etkinliği,
m) Öğrenim ücreti: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereği ikinci öğretim, uzaktan

öğretim ve birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın yabancı uyruklu öğrencilerden
alınacak ücreti,

n) Önkoşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birka-
çının başarılması koşulu aranılan dersi,

o) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden ve alan dışından se-

çerek aldığı dersi,
p) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
r) Staj: Öğrencinin eğitim-öğretim dönemi veya yaz tatili sırasında değişik kurum ve

kuruluşlarda yaptığı, edinilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri pekiştirmeye yönelik etkinliğini,
s) Uzaktan öğretim: Öğretim etkinliklerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak plan-

landığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı
etkileşimine dayalı olarak derslerin öğretim elemanı tarafından aynı mekanda bulunma zorun-
luluğu olmaksızın eşzamanlı/eşzamansız biçimde verildiği öğretimi,

ş) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
t) YABNO: Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını,
u) Yan dal programı: Bir lisans programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşı-

ması kaydı ile aynı kurum içinde başka bir programın belirli derslerini aldıktan sonra diploma
yerine geçmeyen sertifika alabilmelerini sağlayan programı,

ü) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime, Sınavlar ve Değerlendirilmelerine İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türleri
MADDE 5 – (1) Fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokullarda ilgili kurulların

kararı ve Senatonun onayı ile örgün normal ve ikinci öğretim, açıköğretim, uzaktan öğretim
programları ve yoğunlaştırılmış yaz programı açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 6 – (1) Fakültelerde/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda eğitim öğretim,

fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarının önerisi, Senatonun kararıyla belirlenen
eğitim-öğretim programına ve akademik takvime göre uygulanır. Fakülte/devlet konservatu-
varı/yüksekokullar; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz dönemlerini kapsayan
bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimlerini en geç Nisan ayı sonuna kadar Rek-
törlüğe sunarlar.

(2) Akademik takvim süresi içinde eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. İlgili ku-
rulların önerisi ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da okutulabilir. Eğitim-öğretim sü-
resi bir yılda güz ve bahar olmak üzere en az 14’er haftalık ve 70’er iş günü olan iki yarıyıldan
oluşur. Yarıyıllara, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav süreleri dahil değildir. Senato gerekli
gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.
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Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokulların eğitim-öğretim sü-

resi aşağıda gösterilmiştir:
a) Tıp Fakültesinde altı yıl,
b) Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesinde beş yıl,
c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk

Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, Ev Ekonomisi Yüksekokulunda dört yıl,

ç) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek-
okulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yük-
sekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Haymana Meslek Yüksekokulu, Nallıhan Meslek
Yüksekokulu ve GAMA Meslek Yüksekokulunda iki yıl,

(2) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda açılan yabancı dil hazırlık sınıfı yu-
karıda belirtilen sürelere dahil değildir.

(3) Azami öğrenim süresi ön lisans programlarında dört yıl, lisans programlarında yedi
yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlarda dokuz yıldır.

Yabancı dille eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurulun önerisi, Se-

natonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı
Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir
yabancı dille verilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, 30/9/2010 tarihli
ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğ-
retim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullarda; zorunlu ve seçmeli

dersler kuramsal ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Bir eğitim-öğretim programında kuramsal
ve uygulamalı derslerin toplamı haftada otuz ders saatinden çok olmamak üzere ilgili kurullarca
belirlenir ve Senatoca karara bağlanır. Mesleki uygulama, staj ve intern eğitimi etkinlikleri haf-
talık ders saati hesabında dikkate alınmaz.

(2) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullar, ilgili kurullarınca kararlaştırılmış ol-
mak ve Senatoca onaylanmak koşuluyla, eğitim-öğretim programlarını yarıyıl/yıldaki derslerin
tümünden başarılı olunmadıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilmemesi ve/veya yarıyıl veya
yıldan ders alınamaması esasına dayalı olarak düzenleyebilirler.

(3) Kuramsal ve uygulamalı dersler içinde seminer, uygulama, klinik uygulama, klinik
çalışması, atölye çalışması, laboratuvar çalışması ve inceleme, araştırma gezisi, ödev, bireysel
çalışma, mesleksel beceri uygulamaları, probleme dayalı öğretim, kanıta dayalı uygulamalar,
iletişim becerileri, hasta başı vizitleri, sınava hazırlanma, alan çalışması, kütüphane çalışmaları,
mezuniyet tezi, proje gibi diğer etkinlikler yer alabilir.

(4) Senato, birden fazla örgün eğitim programında yer alan bazı derslerin uzaktan öğ-
retim yolu ile yürütülmesine ilgili birim kurulunun önerisi üzerine karar verebilir.

(5) Eğitim programlarında yer alacak kuramsal ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara
dağılımı ve içeriklerinde, ders öğrenme kazanımları ve ders kredilerinde yapılacak değişiklikler,
bölüm/anabilim-anasanat/bilim dalının önerisiyle ilgili kurullarca düzenlenir ve Senatonun
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onayı ile kesinleşir. Öğrenci seçmeli dersi, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açıl-
mış derslerden seçebileceği gibi, bağlı bulunduğu birimin onayı ile başka programların seçmeli
veya zorunlu dersleri arasından da seçebilir.

(6) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulların eğitim programlarında görev alacak
öğretim elemanları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın/yılın başında ilgili kurullarca
düzenlenerek ilan edilir.

(7) Her öğrenci için kayıtlı bulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul/bö-
lüm/anabilim dalı-anasanat dalı/programın önerisi ile ilgili yönetim kurulunca bir danışman
belirlenir. Öğrencinin yarıyılda/yılda izleyeceği dersler, programında yapılacak değişiklikler,
önkoşullu dersler, üst yarıyıldan/yıldan alınacak dersler danışmanın onayı ile kesinleşir. Zorunlu
durumlarda bölüm/anabilim dalı-anasanat dalı/ başkanı onay verebilir.

(8) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, bütün öğrenciler için ortak
zorunlu ders olarak verilir. Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersleri isteğe bağlı olup, öğrenci
bu iki dersten birini seçer. Bu kapsamda verilen yabancı dil dersleri için Ankara Üniversitesi
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü muafiyetler uygulanır.

(9) Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri iki yarıyıl haftada ikişer saat,
Güzel Sanatlar ile Beden Eğitimi dersleri bir yarıyıl haftada iki saat veya iki yarıyıl haftada
birer saat verilir. Yabancı Dil dersi, en az dört yıl eğitim-öğretim yapılan fakültede/devlet kon-
servatuvarında ve yüksekokullarda toplam 224 saatten az olmamak koşuluyla birbirini izleyen
dört yarıyıl süreyle verilir; iki yıl eğitim-öğretim yapılan yüksekokullarda, yüksekokul kurulu
kararı ve Senatonun onayıyla toplam 112 saat verilir.

Yan dal programı
MADDE 10 – (1) Yan dal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili bölümün/anabilim

dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölümlerin işbirliğiyle
yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencinin gerekli koşulları karşılamak kaydı
ile kendi lisans programına ek olarak bir yan dal programına kayıt olmasına izin verilebilir.
Yan dal programı ayrı bir lisans programı olarak düzenlenmez.

(2) Yan dal programına ait diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Çift anadal programı
MADDE 11 – (1) Çift anadal eğitim-öğretim programı açılması, ilgili bölümün/anabi-

lim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölümlerin işbir-
liğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencinin, gerekli koşulları karşılamak
kaydı ile kendi lisans programına ek olarak çift anadal programına kayıt olmasına ve ikinci bir
lisans diploması almasına izin verilebilir.

(2) Çift anadal programına ait diğer hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Derslerin kredi değeri
MADDE 12 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık kuramsal ders saatlerinin

tamamı ile uygulama, laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve bu Yönetmeliğin 9 uncu madde-
sinin üçüncü fıkrasında belirtilen kuramsal ve seminer etkinliklerinin dışında kalan diğer et-
kinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi çerçevesinde is-
teğe bağlı seçmeli ders olarak verilen Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin ulusal kre-
dileri 0 olup AKTS kredileri 2’dir. Bu dersler her bir yarıyılda haftada bir saat şeklinde veril-
diğinde, AKTS kredisi her yarıyıl için 1’dir.
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(3) Yıllık olarak verilen bir dersin kredisi o dersin her bir yarıyıldaki kredilerinin top-
lamı ile belirlenir.

(4) Alınan derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri, bu Yönetmelikteki esaslar
çerçevesinde ilgili akademik birimin önerisi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belir-
lenir.

(5) Derslerin AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri toplamı; eğitim-öğretim süresi iki
yıl olan programlarda 120, dört yıl olan programlarda 240, beş yıl olan programlarda 300 ve
altı yıl olan programlarda 360 olacak şekilde belirlenir.

Ders alma ve alınan dersi transfer etme
MADDE 13 – (1) Öğrenci; ilgili fakülte dekanlığından/devlet konservatuarı müdürlü-

ğünden/yüksekokul müdürlüğünden önceden izin almak koşuluyla, Üniversitenin diğer fakül-
te/yüksekokullarından, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından denkliği kabul edilen ya da öğrenci değişim programlarına dahil olan yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından ders alabilir ve bu derslerin kredilerini transfer ettirebilir. Ders
transferlerinde, diğer üniversitelerden alınan derslerin notları bu Yönetmeliğin 16 ncı madde-
sine göre harf notuna karşılık gelen puan aralıkları veya katsayılar esas alınarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin almış olduğu dersler ve kayıtlı olduğu programda yer alan karşılıkları
öğrenci durum belgesinde belirtilir. Öğrenci durum belgesinde dersin kredisi olarak kayıtlı ol-
duğu programdaki dersin kredisi yer alır.

Ders alma ve bırakma koşulları
MADDE 14 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-

lerden oluşur.
(2) Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği haftalık ders saati 30’dan çok ola-

maz. Ancak mezuniyet aşamasındaki öğrenci 33 saati aşmayacak şekilde ders alabilir.
(3) Birinci ve ikinci yarıyıl/birinci sınıf öğrencisi, kayıtlı olduğu programdaki bütün

dersleri almakla yükümlüdür.
(4) Öğrenci üçüncü yarıyıldan/ikinci sınıftan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında

ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haftalık ders saati sınırı koşulunu aşmamak ve da-
nışmanının onayı ile üst yarıyıl/yıl programından ders alabilir. Buna göre bir öğrenci genel
akademik başarı not ortalaması 2,00-2,49 arasında ise bir ders, 2,50-3,49 arasında ise iki ders,
3,50 ve üzerinde ise 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla istediği sayıda ders alabilir. Öğren-
ciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilir.

(5) Öğrenci alt yarıyıldan/yıldan başarısız olduğu dersi/dersleri, alması gereken yarı-
yılda/yılda almadığı veya alamadığı dersi/dersleri 30 ders saati ile sınırlı olmak kaydıyla ön-
celikle almakla yükümlüdür. Ancak, devam koşulunu yerine getiren öğrenci alt yarıyıldan/yıl-
dan başarısız olduğu dersleri haftalık ders saati toplamı 30 saatin %10’unu aşmamak ve bu
Yönetmeliğin 18 inci maddesi uygulanmak koşuluyla danışmanın önerisi ve ilgili yönetim ku-
rulu kararı ile alabilir.

(6) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öğrenim sürelerinin
aşılmış olması durumunda, öğrenci,  katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla
eğitim-öğretimine ilgili programda devam eder.

(7) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olun-
madıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınama-
ması esasına göre yapılandırılan programlarda, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkra
hükümleri uygulanmaz.
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(8) Öğrenci, mezun olabilmek için ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim-öğretim progra-
mındaki zorunlu dersleri ve asgari krediyi sağlayacak seçmeli dersleri başarmak zorundadır.
Öğrenci, daha önce alıp başarısız olduğu zorunlu bir ders, bulunduğu programdan çıkarıldı-
ğında, yerine fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarınca uygun görülen eşdeğer bir
dersi almalıdır. Mezun olunabilmesi için alınmış olan tüm derslerin başarılması gerekir. Ancak
öğrenci, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine
yeni bir seçmeli ders alabilir.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 15 – (1)  Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı,

tek ders sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu
sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bu sı-
navların türleri ve ağırlıkları ilgili kurulun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Bu sınavların
yapılacağı yer ve tarihler dekanlıkça/devlet konservatuvarı müdürlüğünce/yüksekokul müdür-
lüğünce belirlenir ve eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan edilir. Öğrenciler sınava ilan edi-
len gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulun-
durmak zorundadır. Uzaktan öğretim programları kapsamında  ve uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilen derslerde yapılacak ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme ve tek ders sınavları yüz
yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan
öğretim programları kapsamında yapılacak sınavlar hafta sonları ve en çok beş dersi kapsayan
oturumlar halinde yapılır.

(2) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Her ders için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların

sayısı ilgili kurul kararı ile belirlenir. On iki gün ve daha az sürede tamamlanan klinik stajlarda
ara sınav koşulu aranmaz.

b) Ara sınav ağırlığının %40’ın üzerinde belirlendiği durumlarda en az iki ara sınav ya-
pılır. Ders içerisinde/kapsamında yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine
kullanılabilir.

c) Aynı yarıyıl veya yıl içinde programlanan derslerden en çok ikisinin ara sınavı aynı
günde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda/yıl so-

nunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Derslerin yarıyıl sonu/yıl sonu
sınavına girebilmek için;

1) Kuramsal derslerin en az %70’ine devam etmek,
2) Uygulamalı derslerde, uygulamaların en az %80’ine katılmak,
3) Uygulamalarda başarılı olmak
gerekir.
b) Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının ayrı sınavlar halinde yapılarak de-

ğerlendirilmesine ilgili kurul karar verir.
(4) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl/yılsonu sı-

navına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden F1
ve daha düşük not alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Yarıyıl/yılsonu sınavları ile
bütünleme sınavı arasında en az beş gün ara verilir. Bütünleme sınavından alınan puan
yarıyıl/yılsonu sınavı puanı olarak değerlendirilir.
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b) Yarıyıl sonu ve genel akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasında yıllık oku-
tulan derslerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılır.

(5) Tek ders sınavı: Sınava girme hakkını kazanmış olup her eğitim-öğretim yılında,
aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır:

a) Ara sınıflardaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkına ilişkin esaslar
şunlardır;

1) Eğitim-öğretim programları yarıyıldaki/yıldaki derslerin tümünden başarılı olunma-
dıkça bir sonraki yarıyıl veya yıla geçilememesi ve/veya yarıyıl veya yıldan ders alınamaması
esasına göre yapılandırılan programlarda, izleyen eğitim-öğretim yılı başlamadan en geç iki
hafta önce tüm işlemleri tamamlanmak üzere tek ders sınavı açılır.

2) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, tüm derslerden devamı
alınarak başarısız olunan en fazla bir dersi bulunan ara sınıf öğrencileri girebilirler.

3) Ön koşullu bir dersten başarılı olunmadıkça bir sonraki yıldan ön koşulu gerektiren
ders/derslerin alınamaması ve başarısız olunan tek ön koşul dersi nedeniyle bir eğitim-öğretim
yılı uzaması ile sonlanan programlarda ön koşul dersi için tek ders sınavı açılır.

4) Bu sınava; bir eğitim-öğretim yılında kayıtlı olduğu ön koşul dersinden devamını
alarak başarısız olan ara sınıf öğrencileri girebilirler.

5) Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra beş gün içinde dilekçelerini ilgili öğrenci işleri bürosuna vererek bu haktan ya-
rarlanırlar.

6) Bu sınavdan alınan puan ilgili ders için yarıyıl/yıl sonu sınav puanı olarak değerlen-
dirilir.

b) Son yarıyıldaki/yıldaki başarısız öğrencilere tanınan tek ders sınav hakkı;
1) Kayıtlı olduğu programın, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, devamı alınarak başarısız olunan tek ders dışındaki
derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yü-
kümlülükleri yerine getiren öğrenciler tek ders sınavına girebilirler. Bu öğrenciler son iki ya-
rıyılın birinde ilgili derse kayıt yaptırmış olmalıdır. Tek ders sınavı güz veya bahar yarıyılı so-
nunda yapılan bütünleme sınavlarından sonra yapılır. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen
öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde ilgili öğrenci işleri bü-
rosuna dilekçeyle başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğ-
retim elemanına/elemanlarına tek ders sınavı açılacağı dekanlık/devlet konservatuvarı/yüksek-
okul müdürlüğünce bildirilir. Öğrenciler tek ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli
olan 2,00 ortalamayı sağlamalıdır.

2) Tek ders sınavı tıp fakültesinde aile hekimliği dönemi eğitimi, veteriner fakültesinde
intern eğitimi öncesi açılır. Bu sınavlardan alınan puan ilgili ders için ders başarı notu olarak
değerlendirilir.

(6) Mazeret sınavı:
a) Ara sınav için mazeret kabul edilir.
b) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez.
c) Yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de giremeyen öğrencilerden,

ilgili birime dilekçe ile başvurmaları koşuluyla, haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim ku-
rullarınca kabul edilenler, sınav haklarını mazeretlerinin bitimini izleyen açılacak ilk yarıyıl
sonu/yıl sonu sınav döneminde kullanırlar.
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ç) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.

d) Aynı gün ve saatte ara sınavları çakışan öğrencilere, girmedikleri sınavlar için ma-
zeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime dilekçe ile başvurmaları
zorunludur.

e) Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye ikinci bir mazeret sınavı verilmez.
f) Uzaktan öğretim programlarında sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret kabul

edilmez.
(7) Muafiyet sınavı: İlgili kurulların önerisi ve Senato kararı ile muaf olunması uygun

görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır.
(8) Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar dışın-

daki, cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.
(9) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopyaya yardım

edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen
öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre işlem yapılır.

(10) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde, ya-
rıyıl/yılsonu/bütünleme sınavları ise Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belir-
tilen yarıyıl/yılsonu/bütünleme not giriş tarih aralığında olmak üzere fakülte/devlet konserva-
tuvarı/yüksekokulların öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Ara sınav sonuçları yarıyıl sonu/yıl-
sonu sınav döneminden önce ilan edilir. Not çizelgeleri dışındaki sınav belgeleri öğrenci işleri
bürosunca en az iki yıl saklanır.

(11) Öğrencinin bir dersin sınavına girebilmesi için o yarıyıl/yılda kaydını yenilemiş
ve o derse kayıt yaptırmış olması gerekir. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı bir dersin sınavına
veya girme hakkını kazanmadığı bir sınava girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da
iptal edilir.

(12) Üniversitenin fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulları ile yurtiçindeki/yurt-
dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz döneminde veya öğrenci değişim programları
kapsamında alınan derslerin notlarının değerlendirilmesi ve uyarlanması bu Yönetmeliğin
16 ncı maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Ders başarı notu

MADDE 16 – (1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için, harf notla-
rından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır. Ders başarı notu, ara sınavı
ile yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir
ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bü-
tünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları, yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavının yüzde ağırlı-
ğının % 50’nin altında olmaması koşuluyla bölüm/anabilim dallarının görüşü, fakülte/devlet
konservatuvarı/yüksekokul kurullarının önerisi ve senatonun kararıyla belirlenir. Sınavlar mut-
lak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında de-
kanlık/devlet konservatuvarı müdürlüğü/yüksekokul müdürlükleri tarafından ilan edilir.
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(3) Harf notlarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Harf notlarının, 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda ve-

rilmiştir:
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100  A 4,00
85-89    B1 3,50
80-84 B2 3,25
75-79    B3 3,00
70-74   C1 2,75
65-69 C2 2,50
60-64   C3 2,00
50-59      F1 1,50
49 ve aşağısı F2 0,00
b) Ayrıca, diğer harf notlarından;
1)  FF1: Genel sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,
2) FF2: Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı yok, başarısız,
3) M1: Öğrenimi sırasında Üniversite birimlerinden alınan ve başarılan ders ve sınavlar

için verilen not,
4) M2: Öğrenimi sırasında Üniversite dışından ve öğrenimi öncesinde herhangi bir yük-

seköğretim kurumundan başarı ile alınan derslerden dolayı muaf tutulduğu derslere verilir,
5) G1: Geçer (kredisiz derslerden başarılı),
6) G2: Geçer (kredili derslerden başarılı),
7) E: Eksik,
8) K: Kalır (kredisiz derslerden başarısız),
9) MZ: Mazereti nedeni ile yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının her ikisine

de girmedi olarak adlandırılır.
c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde geçen tanımlar aşağıdaki durumlarda

kullanılır:
1) (FF1) notu; derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl so-

nu/yıl sonu/bütünleme sınavına girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir.
Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2) notu olarak işleme
alınır.

2) (FF2) notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğ-
rencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F2)
notu olarak işleme alınır.

3) (M1) notu; öğrencinin Üniversiteye bağlı birimler tarafından yapılan muafiyet sı-
navlarında başarılı olması durumunda ve öğrenimi sırasında üniversitede yürütülen program-
lardan aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf
olduğu derslere verilir ve harf notu ile belirtilir.

4) (M2) notu; Üniversitemize yerleşen bir öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu prog-
ramdan almış ve başarmış olduğu dersler ile öğrenimi sırasında diğer yükseköğretim kurum-
larından aldığı ve başardığı derslere karşılık kayıtlı olduğu programın eğitim programında muaf
olduğu derslere verilen nottur. Ancak öğrencinin Üniversitemizdeki öğrenimi sırasında değişim
programlarından yararlanarak veya bir başka nedenle diğer yükseköğretim kurumlarından ala-
rak başardığı dersler için harf notu da olacak şekilde verilir.

5) (G1) notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
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6) (G2) notu; alması gereken dersleri almış ve ders saati sınırını doldurmuş öğrencilerin,
gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla alabileceği kredili derslere
verilen nottur. Öğrencinin başarılı olması durumunda ders öğrenci durum belgesinde görünür,
ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

7) (E) notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden
dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrencinin, notların öğrenci işleri bürosuna tesli-
minden onbeş gün sonra eksiklerini tamamlaması ve bir not alması zorunludur. Bu süre içinde
eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (F2) notuna dönüşür. Eksiğinin tamamlanmasının
uzun süreceği ilgili kurullar tarafından kabul edilen öğrencilerin (E) notu, en çok bir sonraki
kayıt dönemine kadar uzatılır.

8) (MZ) notu; yarıyıl sonu /yıl sonu ve bütünleme sınavının her ikisine de, hastalık veya
başka bir nedenle giremeyen ve ilgili yönetim kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğren-
cilerin sınavlarına giremedikleri dersler için verilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir ders için
açılacak ilk yarıyıl sonu/yıl sonu sınavına girer ve alınan not sınava girdiği yarıyılın akademik
başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda he-

saplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel
akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katı-
larak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.

(3) YABNO hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı ders-
lerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredilerinin çar-
pımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen
bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın aka-
demik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.

(4) GABNO ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol iz-
lenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü
dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
basamak kullanılarak ifade edilir.

Derslerden başarılı olma durumu
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden; (C3) ve üstünde

harf notu aldığı derslerden başarılı, (F1) ve (F2) harf notu aldığı derslerden başarısız sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Bir öğrenci öncelikle (F1) ve (F2) harf notu aldığı dersi/dersleri açıl-

dığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır. Bu derslerin notu alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel
akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir. Eğer (F1) ve (F2) harf notu alınan
ders seçmeli bir ders ise, öğrenci aynı dersi tekrar alabileceği gibi, bu dersin yerine başka bir
seçmeli ders de alabilir.

(2) Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilir.
(3) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.
Ön koşullu dersler
MADDE 20 – (1) Ön koşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölüm/anabilim

dalının gerekçeli önerisi ile ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
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Bitirme derecesi
MADDE 21 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine

göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel aka-
demik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.

Yarıyıl/yıl onur öğrencileri
MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders

yükünü alarak başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl akademik başarı not
ortalaması 3,01-3,50 olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 3,51 ve üstünde olan öğrenci ise
yüksek onur öğrencisi sayılır.

Diploma onur öğrencileri
MADDE 23 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eğitim-öğretim süreleri içinde tamamlayan, di-
siplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3,01-3,50 olan öğrenci onur öğ-
rencisi; 3,51 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

Sınav notuna itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav kağıtlarının ve sınav not çizelgelerinin fakülte dekanlığına/dev-

let konservatuvarı müdürlüğüne/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden ve ilanından sonra
maddi hata dışında not değiştirilmez.

(2) Öğrenci maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü
içinde ilgili fakülte dekanlığı/devlet konservatuvarı müdürlüğü/yüksekokul müdürlüğüne ya-
zılı olarak başvurabilir. Gerektiğinde, ilgili yönetim kurulunca dersin sorumlu öğretim elema-
nının/elemanlarının da görüşü alınarak, sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi
bir hata belirlenirse düzeltilir. Sonuç en geç onbeş gün içinde ilgili öğrenciye duyurulur.

Devam durumu
MADDE 25 – (1) Öğrenci derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görü-

len çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devam durumu ilgili öğretim ele-
manı tarafından izlenir ve yarıyıl/yıl sonu sınavından en az bir hafta önce ilan edilir.

(2) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrencinin ilgili der-
sin devamından muaf tutulması için, öğretim yarıyılının başında ilgili öğretim elemanının yazılı
onayının alınması gerekir. Notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen
öğrenci, öğretim yılının başında ilgili öğretim elemanından devam durumuna ilişkin onay alır.

(3) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren
etkinlikleri öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders iz-
lence sayfalarında duyurulur. Devam durumu öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı
ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt alınarak belirlenir.

(4) Bir dersin öğrenme kazanımlarına ulaşmak amacıyla birden fazla öğretim yöntemi-
nin kullanıldığı derslerde her bir etkinlik için ayrı devam koşulu aranabilir.

(5) Sağlık raporu ilgili yönetim kurulunca kabul edilse bile, öğrencinin raporlu olduğu
süre öğrencinin devamsızlık süresinden sayılır.

Kayıt dondurma
MADDE 26 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini Se-

nato kararıyla belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde yerine getiremeyen öğrencinin
hakları, kayıt dondurma ile ilgili istemde bulunması ve bu istemin ilgili yönetim kurulunca de-
ğerlendirilip onaylanmasından sonra saklı tutulur. Bu öğrenci mazereti nedeniyle ayrıldığı yer-
den öğrenimine devam eder.

(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yıl veya dört yarıyıl kayıt dondurma isteminde
bulunabilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir.
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İlişik kesme
MADDE 27 – (1) Aşağıdaki durumlarda ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir:
a) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarılma cezası almış olması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,
c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin Üniversite hastanesinden, ol-

madığı takdirde diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmesi ve rapo-
runun ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olması.

Yatay geçiş
MADDE 28 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara yatay geçişler, 24/4/2010

tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans
ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili yönetim
kurulunca yapılır.

Dikey geçiş
MADDE 29 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kayıtları,

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık-
öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönet-
melik hükümleri esas alınarak ilgili yönetim kurulunca yapılır.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 30 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek

yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, 18/3/1989 tarihli
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulunca
değerlendirilir.

Kayıt koşulları
MADDE 31 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, devlet konservatuvarı ve yüksekokullara

kayıt için aşağıdaki koşullar aranır:
a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden mezun

olanların diploma denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar sonu-

cunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokullarına kayıt
hakkı kazanmış olmak,

c) Ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde, ilgili kurulların o öğretim
yılı için belirlediği geçerli puan ve koşullara sahip olmak.

(2) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokuluna ÖSYM tara-
fından yerleştirilir.

Kayıt işlemleri
MADDE 32 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt

için başvurmak zorundadır. Kayıt yaptıracak adaylardan istenecek belgeler Senato kararı ile
belirlenir. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite
tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil belgesi ve askerlikle ilişiğinin bulunup bulun-
madığına dair belge istenmez. Bunların yerine, öğrenci adayının beyanı esas alınır ve kaydı
yapılır.
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Geçersiz kayıtlar
MADDE 33 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya ÖSYM sı-

navlarında sahtecilik yaptığı belirlenenlerin kayıtları iptal edilir ve haklarında yasal işlem baş-
latılır.

Muafiyet
MADDE 34 – (1) Fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokula kayıt yaptıran öğrenci,

daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden mu-
af olmak için talepte bulunabilir. Bunun için Üniversiteye kesin kaydı izleyen on iş günü içinde
muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulunca, öğrencinin bütün
öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere on iş günü içinde değerlendirilir
ve karara bağlanır.

(2) Uzaktan öğretim programlarında öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programdaki ders-
lerin tümünü almak zorundadırlar; daha önce bir başka yükseköğretim programındaki aldıkları
kredileri transfer etme ya da bazı derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

Kayıt yenileme
MADDE 35 – (1) Güz ve bahar yarıyılının başında öğrenci ilgili mevzuatla belirlenen

öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde be-
lirtilen kayıt yenileme tarihlerinde ödeyerek kaydını yenilemek zorundadır. Katkı payı/öğrenim
ücreti ile varsa kredi başına ödenecek katkı payı/öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kay-
dı yenilenmez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıllar öğrenim süresine dahil edilir.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciye o yarıyıl içinde herhangi bir öğrenci belgesi veril-
mez ve bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Diplomalar
MADDE 36 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl (iki yıl) süreli

eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl (dört
yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulun lisans ve çifta-
nadal programları için lisans, sekiz yarıyılın (dört yılın) üstünde eğitim-öğretim yapılan Diş
Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi programları için sırası ile Diş Hekimliği Fa-
kültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi diplomalarıdır.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonu-
cuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili
programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(3) Diploma ile birlikte diploma eki verilir.
Mezuniyet
MADDE 37 – (1) Öğrenci bu Yönetmelikte belirtilen koşulları ve kayıtlı bulunduğu

eğitim-öğretim programı için fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokul kurullarınca belirlenen
yükümlülükleri yerine getirerek ve programı için belirlenen toplam AKTS kredisini tamamla-
yarak mezuniyete hak kazanır.

(2) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin öğrenimini
tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen
yarıyıl/yıl sonu sınav haftasının son günü veya yaz dönemi/bütünleme sınav haftasının son
günü veya stajın son günüdür.

Mezuniyet belgesi ve diplomaların düzenlenmesi
MADDE 38 – (1) Üniversite tarafından verilen mezuniyet belgesi ve diplomalar Senato

tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.
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(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için katkı payı/öğrenim üc-
reti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik belgelerini geri ver-
meleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

Lisans öğrenimlerini tamamlamayanlara verilen ön lisans diploması
MADDE 39 – (1) Sekiz yarıyıl (dört yıl) ve üzeri eğitim-öğretim yapılan fakülte, devlet

konservatuvarı ve yüksekokul programlarının ilk dört yarıyılındaki ve/veya ilk iki yılındaki
bütün derslerinden başarılı ve genel akademik başarı not ortalaması en az 2,00 olan, ancak öğ-
renim gördükleri programları tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere istemleri üze-
rine, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçe-
vesinde ayrıldığı bilim kolunu gösteren ön lisans diploması verilir.

Adres bildirme
MADDE 40 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt anında

bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde,
bunu kaydettirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğ-
retim kurumunda mevcut adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapıl-
mış sayılır.

Engelli öğrenciler
MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üni-

versiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güç-
lük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin  öğretim elemanının onayıyla söz konusu güç-
lüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin
dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getire-
miyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen
sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirile-
bilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri,
süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar,
büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 43 – (1) 1/6/2010 tarihli ve 27598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 15/11/2009 tarihli ve 27407
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
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) Merkez (BAÜTÖMER): Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
d) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak

amacıyla ilgili mevzuat uyarınca şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına
ve diğer isteklilere Türkçe’yi öğretmek.

b) 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.

c) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları
ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı
ve rehber yayınlar hazırlamak.

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde
tanıtmayı teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller
vermek.
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d) Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ko-
ordineli çalışmalar yapmak.

e) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğ-
retimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi
tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak.

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf
öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek.

ğ) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller
arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak.

h) Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.
ı) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli

uyum kursları düzenlemek.
i) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide

bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten
Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere,
Merkezin çalışma alanları ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle
iki Müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekalet altı aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Her öğretim yılı sonunda istenildiği takdirde Merkezin genel durumu ve işleyişi ve

o öğretim yılının çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra hazır-
ladığı raporu Rektöre sunmak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği iş bölümlerini yapmak, gerekirse Merkezde ça-
lışma komisyonları oluşturmak, komisyon başkanlarını görevlendirmek.

f) Merkezde görevlendirilecek personel teklifinde bulunmak.
g) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
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(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcılarından ve Merkezin ça-

lışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendi-
rilecek dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Üyeler üçer yıl için görevlendirilir. Süresi bi-
ten üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı
aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine Rektör tarafından yeni görevlendirme
yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda
veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanarak Merkezin faaliyeti ve yöne-

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

tekliflerini incelemek ve Rektöre önerilmesine karar vermek.
c) Müdürce hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek

ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.
ç) Merkeze bağlı şubelerin açılması veya kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek

ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların usul ve esaslarını belirlemek.
e) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.
f) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yatırım ve plan tasarısını değerlendirerek

onaylamak ve Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları
MADDE 11 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danış-

manlık ile bu Yönetmelik hükümlerine göre ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları
hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel etkinliklere katılmak, genel ağ ve internet say-
fası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine getirilmek üzere öğ-
retim elemanları görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tama-

mını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları ve bu organların görev-
leriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların 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) Merkez (KAPUM): Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağla-

mak.
b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yö-

nelik bilimsel çalışmalar yapmak.
c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edile-

bilme imkânlarını araştırmak.
ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuru-

luşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihti-

yacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağla-
mak amacıyla etkinlikler düzenlemek.

b) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum
ve kuruluşları bilgilendirmek.
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c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren
tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, meslek-
lerdeki kariyer imkânları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şir-
ketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak.

ç) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri ko-
nusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında
yardımcı olmak.

d) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dâhil tüm birimlerinden mezun olan
öğrenciler için iş imkânları araştırmak.

e) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da  birbirleriyle işbirliği,
dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulun-
mak.

f) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak.
g) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.
ğ) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası,

resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak,
ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak
yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek, araştırma, inceleme, ge-
liştirme, uygulama ve yayın yapmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim program-
ları hazırlamak ve uygulamak.

ı) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve
destekleyen her türlü yayını yapmak.

i) Üniversitenin tüm fakülte, bölüm ve yüksekokullarında yürütülen eğitime destek ver-
mek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak,
organizasyonlar yapmak.

j) Faaliyet alanı aynı olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları içerisinden

Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için
görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan
fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, görevlendi-
rildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanlarından iki kişiyi üç yıl için müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdürün görevde bulun-
madığı sürelerde yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi bitince yar-
dımcılarının görevleri de sona erer. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy
hakkı olmadan katılır.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları,

uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve
etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına
sunmak, Merkezin çalışmaları hakkında Üniversite Senatosunu bilgilendirmek.

(2) Müdür, Merkezin ve Merkez birimlerinin çalışmalarının düzenli olarak yürütülme-
sinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine
vereceği görevleri yapar.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede tam gün çalışan öğretim

elemanlarından, Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen on iki aday arasından Rektör tarafın-
dan iki yıllık süre için görevlendirilen altı üyeden oluşur. Süreleri dolan üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere görevlen-
dirilme koşullarını taşıyan kişilerden yenileri Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; olağan olarak en az iki ayda bir kez, Müdürün çağrısı üzerine üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından oluşturulan gündem maddeleri Ku-
rulda görüşülür, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve

araştırma yaptığı tüm alanlarla, programlar sonucu verilecek başarı belgesi, sertifika ve beceri
belgelerinin verilmesine ilişkin esasları belirleyip, Senatonun önerisine sunmak.

ç) Senatoya önerilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğini ve düzen-
lenen programlarda görevlendirilecekleri tespit etmek.

d) Merkez bünyesinde birimler oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim 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) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (NKUZEM): Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

f) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma-geliştirme, uygulama çalışmaları ve yayınlar yap-

mak.

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak,

geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

c) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki

bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
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ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin ba-
şarısını artırmak.

d) Zaman ve mekan sınırlılığını gidererek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğ-
renim ilkesini topluma benimsetmek, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik
diploma ve sertifika programları düzenlemek.

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye
uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

f) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etki-
leşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

g) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
b) Bilgi-iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans,

lisans ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bu-
lunmak.

c) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri belirlemek, dersleri ve programları
belirleyerek kredilendirmek, faaliyetlerle ilgili öğretim elemanlarını görevlendirmek, işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini ver-
mek.

ç) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve
posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçleri
kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştirmek.

d) Üniversite içi ve üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını
ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinas-
yonu sağlamak.

e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı
nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-
tırmalar yapmak ve önermek.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

g) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu
eğitim ve derslerin projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.

ğ) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe verilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-
laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç
yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim
elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün ona-
yına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir.
Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdürün gö-
revde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardım-
cılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönet-

mek.
d) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faa-

liyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim uygulama

ve araştırma merkezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri
ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan NKUZEM programları ve faaliyetlerine ilişkin ko-
ordinasyonu sağlamak.

f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yü-
rütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler yapmak.

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.
h) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim
Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen eğitim programları sonunda verilecek
diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.
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c) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen prog-
ramlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını
belirlemek.

ç) Merkezin bütçesini hazırlamak.
d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden ge-

çirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yö-
netim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; birimlerin yönetim kurulları ve Rektörlüğe bağlı

bölüm başkanlarının önereceği üçer öğretim elemanı arasından Rektör tarafından seçilecek
birer öğretim elemanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret
kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam yirmibir üye-
den oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden
ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim

faaliyetleri, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla
ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti ile toplanır. Kurul
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkez, faaliyetlerine ve amaçlarına uygun olarak harcamalarda bu-

lunabilir. Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Demirbaş, alet, ekipman
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK TERAPİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların 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(MÜTEM): Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Müzik Terapi yanı sıra, alan uzmanlarının psikolojik tedavisi ile ilgili gerçekleştire-

ceği araştırma, uygulama ve yayın etkinlikleri için etkin bir zemin oluşturmak.

b) Psikolojide ve Psikiyatri biliminde etkin ve verimli yöntemlerle öğrenmesini amaç-

layan bir öğrenme merkezi olmak, bu alanda sürekli kendini geliştiren ve öğrenen kurum olma

özelliği ile araştırmacılara çağdaş bir öğrenme ortamı sunmak.

c) Üretmeye odaklanan, araştırma ve uygulamaya yönelen bir yapılanmaya sahip olmak.
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ç) Tarihte ve bugün konuşulan ve yazılan bütün eski ve yeni kolları araştırmayı tedavi

ve terapi, öğrenme ve öğretme, yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

d) Etnopsikoloji ve Ergoterapinin farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih, müzik,

edebiyat eserlerini ve Türk kültürünün etnik psikolojik kültürlerle olan davranışla ilişkilerini

araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, psikiyatri gibi klinik alanlarda ve özel gereksinimli

bireylerin tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmak. Ayrıca alkol ve madde ba-

ğımlılığının tedavisinde de yer edinmek.

b) Yapılan bilimsel araştırmalarda göz önünde bulundurularak, Klasik Türk Müziği ile

Klasik Batı Müziği ile hastalıklar üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olmak.

c) Beyin hücrelerinin enerjiyle şarj edilme yollarından biri olarak müzik terapi yönte-

miyle tedaviyi gerçekleştirmek.

ç) Psiko-profilaktik (ruh koruyucu) etkiler ve gerek kişinin kendisinde, gerekse bulun-

duğu toplumda rehabilitasyonu sağlayabilmek için hareket, ses ve müziği kullanarak, ses-insan

bütünlüğünü ve müziği araştıran dal olmak ve sadece ruhu değil, zekayı da beslemek.

d) Beden ve zihin arasında entegrasyon ve uyum sağlamak.

e) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları

raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

f) Merkezin çalışmaları sonunda elde edilecek ürünler için, fikri mülkiyet hakkının ka-

nunen geçerlilik kazanması için gerekli önlemleri almak.

g) Çalışma alanında yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ve WHO, ISH, ESH gibi

uluslararası organizasyonlar ile işbirliğini sağlamak.

ğ) Müzik terapi konularında danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına da-

nışmanlık hizmetleri vermek.

ı) Yönetim Kurulunca istenilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-

mayacağı durumlarda görevi sona erer.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından, en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür
başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-
tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-
ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim

Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-

revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma bi-

rimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında

toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki

elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,

çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elema-

nının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkez amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve 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 (TÖMER): Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkçe öğretiminin yanı sıra, alan uzmanlarının Türkçe ile ilgili gerçekleştireceği

araştırma, uygulama ve yayın etkinlikleri için etkin bir zemin oluşturmak.
b Türkçenin etkin ve verimli yöntemlerle öğrenilmesini amaçlayarak yurt içi veya yurt

dışından Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunmak.
c) Üretmeye odaklanan, araştırma ve uygulamaya yönelen bir yapılanmaya sahip olmak.
ç) Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını

araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.
d) Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eser-

lerini ve Türk Kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda
gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak.

12 Eylül 2013 – Sayı : 28763                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 49



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, pro-

jeler üretmek.
b) Türk Dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve

ortak çalışmalar yapmak.
c) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak.
ç) Türk Dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim insanları ile ortak iletişim

dili konusunu tartışmak.
d) Türk Dilinin bütün kollarının öğrenilmesine yönelik programlar düzenlemek.
e) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.
f) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; daha doğ-

ru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.
g) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi; mevcut ve gelecekte karşılaşabi-

leceği sorunları konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu sorun-
lara öneriler getirmek.

ğ) Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle, Türk Di-
linin öğretilmesi çalışmalarında Türk Kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini
sağlamak.

h) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları
ile işbirliği yapmak.

ı) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak,
bunların sonucuna göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.

i) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya
yönelik programlar düzenlemek; Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji
(Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek.

j) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma
eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belge-
lemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında buluna-
mayacağı durumlarda görevi sona erer.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca

karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak

Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.
ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri

program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör ta-

rafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür
başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-
tekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve ku-
ruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-

dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur

ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sa-

yısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında öneri-

lerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve et-

kinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici

çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, Çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim

Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere gö-

revlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma bi-

rimi başkanı veya Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında

toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki

elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür,

çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan çalışma birimi elema-

nının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ LOKUM TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/55)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; lokumun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üre-

tilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına
ilişkin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sade lokum, çeşnili lokum, aromalı lokum, sultan lokum,

sucuk tipi lokum ve kaymaklı lokumu kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Afyon kaymağı: 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (No: 2003/34)’nde tanımlanan Afyon kaymağını,
b) Aromalı lokum: 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bile-
şenleri Yönetmeliğinde belirtilen aroma verici ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenle-
rinin aynı Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, teknolojinin gerektirdiği miktarda
ürüne katılmasıyla elde edilen lokumu,

c) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla coğrafi kay-
nağının bulunduğu bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel yöre veya istisnai durumlarda ülke
adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adını ve mahreç işaretini,

ç) Çeşni maddeleri: Susam, haşhaş, Hindistan cevizi rendesi gibi baharatları, damla sa-
kızı, kakao, kahve, çikolata ve benzeri gıdalar ile ceviz, Antep fıstığı, yer fıstığı, fındık gibi
sert kabuklu meyvelerin yenilebilir kısımları, kurutulmuş meyveler, kuru ve yaş meyve şeker-
lemeleri, kaymak, Afyon kaymağı ve yenilebilir diğer gıdaları,

d) Çeşnili lokum: Pişmiş sade lokum kitlesine çeşni maddelerinin katılmasıyla elde edi-
len lokumu,

e) Geleneksel ürün: Geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilen veya geleneksel bir
bileşim ya da geleneksel bir üretim biçimi ile tanımlanan veya doğrudan geleneksel bir üretim
biçimine dayanmamakla birlikte, böyle bir üretim tarzını yansıtan işlemlerden geçirilmiş olması
nedeniyle aynı kategorideki benzer ürünlerden açıkça ayrılabilen ürünü,

f) Kaymak: Krema ve Kaymak Tebliğinde tanımlanan kaymağı,
g) Kaymaklı lokum: Tanıma uygun olarak hazırlanmış lokum kitlesinin üzerine ya da

açıldıktan sonra arasına sarılmak suretiyle, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği
(No: 2003/34)’nde tanımlanan kaymak veya Afyon kaymağı kullanılarak üretilen ürünü,

ğ) Lokum: Şeker, nişasta, su ve sitrik asit veya tartarik asit veya potasyum bitartarat ile
hazırlanan lokum kitlesine gerektiğinde çeşni maddeleri ilavesiyle tekniğine uygun olarak ha-
zırlanan ürünü,

h) Sade lokum: Çeşni maddeleri, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda
bileşenlerini içermeyen lokumu,
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ı) Su: 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun insani tüketim amaçlı suları,

i) Sucuk tipi lokum: Kuru, kurutulmuş veya sert kabuklu meyvelerden birinin ipe di-
zilmesi ve sıcak sade lokum kitlesine batırılmasıyla elde edilen, aroma verici ve aroma verme
özelliği taşıyan gıda bileşenlerini içermeyen, çubuk-baton şeklindeki lokumu,

j) Sultan lokumu: Çöven ekstraktı ile ağartılan şeker şurubunun, sade lokum kitlesine
karıştırılmasıyla elde edilen lokumu,

k) Şeker: 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ No: 2006/40)’ne uygun beyaz şekeri (polarizasyonu en az 99,7° Z
olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş sakarozu),

l) Yabancı madde: Lokum üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin
dışındaki çeşni maddelerine ait kabuk ve çekirdek de dahil her türlü maddeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Ürün özellikleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir.
a) Duyusal bakımdan; lokum ve lokum çeşitlerinin özellikleri aşağıdaki şekildedir:
1) Lokum, tanımında belirtilen çeşide has tat ve kokuda olur ve yabancı tat ve koku

içermez. Çiğ nişasta tadında olamaz.
2) Lokum elastiki yapıdadır ve dokusu ağızda yumuşak ve kaygan olarak hissedilir.
3) Lokum üzerinde veya içinde yabancı madde bulunamaz.
4) Lokuma geleneksel ürün olma özelliğini bozacak, ürün tanımında belirtilmeyen baş-

ka herhangi bir madde katılamaz.
b) 4 üncü maddede tanımlanan lokumların kimyasal özellikleri Ek-1’de yer alan tabloya

uygun olur.
c) Bu Tebliğ kapsamındaki çeşnili lokuma katılabilen kuru, kurutulmuş veya sert ka-

buklu meyvelerin miktarları Ek-2’de yer alan tabloya uygun olur.
ç) Lokum üretiminde çeşni maddeleri ile aroma verici ve aroma verme özelliği taşıyan

gıda bileşenlerinin aynı üründe kullanılması durumunda da kuru, kurutulmuş veya sert kabuklu
meyvelerin miktarı Ek-2’de yer alan tabloya uygun olur.

d) Bu Tebliğ kapsamındaki kaymaklı lokuma katılan kaymak miktarları Ek-3’te yer
alan tabloya uygun olur.

Katkı maddeleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri,

30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılacak aroma vericiler ve

aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma
Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 (3 üncü mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.
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Pestisit kalıntıları
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları,

29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun
olur.

Hijyen
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 tarihli ve 28145

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157
3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kri-
terler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 ta-

rihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi; 29/12/2011 tarihli

ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.

a) Çeşni ilavesiyle üretilen lokumlarda ürün adı, çeşni adı ile birlikte belirtilir.
b) Bu Tebliğ kapsamındaki yöresel/ülkesel adları ile bilinen ürünler, coğrafi işaretten

doğan haklara aykırı olmamak kaydıyla bu isimlerle üretilebilir.
c) Bu Tebliğ kapsamında hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilen ürün-

lerin muhafaza edildiği tezgah dolaplarında alıcının rahatlıkla görebileceği büyüklükte Türk
Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci
fıkralarına uygun etiket yer alır.

ç) Bu Tebliğ kapsamında hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilen ürünlerin etiketleri
üzerinde bulunan ürün adı ve resimleri ile ürün içeriği; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönet-
meliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği aynı olur.

Taşıma ve depolama
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması,

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olur.
(2) Bu Tebliğ kapsamında hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilen ürün-

ler; satış yerlerinde tüketicinin ürüne temasını engelleyecek, ancak ürün görselliğine de izin
verecek şekilde uygun malzemeden yapılmış açılır-kapanır tezgah dolaplarında muhafaza edilir
ve satış yetkilisi kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesi kullanılarak tüketiciye su-
nulur.

Numune alma ve analiz yöntemleri
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması ve ana-

lizleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur.
a) Ürünün analize alınması ve sonucun değerlendirilmesi aşamasında belirleyici olması

için ürün ambalajı üzerinde belirtilen çeşnili, aromalı, sade gibi ürün adları numune alma tu-
tanağı ve etiketi üzerinde tam olarak belirtilir.

b) Sakaroz cinsinden kuru maddede (kütlece %) toplam şeker analizi yapılacak olan
numunelerde analizin birinci basamağı olarak meyve ve kaymak kısmının lokum kitlesinden
ayrılmış olması gerekir.
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Karşılıklı tanıma
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak

üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
(2) Ancak Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yö-
netmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tuta-
bilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ ile aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını
tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri
çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri,

1/9/2014 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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12/9/2013 
ORTA SAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Eylül 2013 
PERŞEMBE Sayı : 28763 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1320 YEVMİYELİ PERSONELİN İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 
HİZMETLERİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Müessesemizin ihtiyacı olan ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. 
1- İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. 

No. 89     45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a) 

Niteliği Türü Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih 

ve Saati Süre 
ELİ Müessese Müdürlüğü 1320 yevmiyeli 
Personelin iş yeri hekimliği ve iş güvenliği 
Uzmanlığı hizmetlerinin Ortak Sağlık 
Güvenlik Biriminden Hizmet alımı 

2013-125584 2013-1590 25/09/2013 
Saat:14:00 

365 
gün 

b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 
(Soma / MANİSA) ‘dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu 

Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mh.. Atatürk Cd. No.89   45500 

Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 7660/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık 

İşletme ve Konsantratör Birimi stok sahasında bulunan düşük tenörlü cevherin loderle 
kamyonlara yüklenerek titreşimli elekte elenmesi, elek üstü malzemenin elek önündeki tuvenan 
stok sahasına istiflenmesi, elek altı malzemenin şlam havuzu seddesinin üzerine çekilerek 
yayılması işi şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/125860 
1 - İdarenin: 
A) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

İşletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / 
BALIKESİR 

B) Telefon ve Fax Numarası : 0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23 
C) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın 
A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
B) Teslim Yeri : Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık 

İşletme ve Konsantratör Birimi Kestelek Köyü-
M.Kemalpaşa/BURSA 

3 - İhalenin 
A) Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor 

işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 
BALIKESİR 

B) Tarih ve Saati : 20/09/2013 Cuma Günü Saat:14.00 
4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 
Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda 

tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek 
olup; Bu tarih 19/12/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teklif 
sahipleri Türk Lirası olarak verecekleri nakit teminatlarını Halk Bankası Bigadiç Şubesi 
nezdindeki TR95 0001 2009 2490 0013 0000 02 nolu hesaba yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını 
gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait teminat bedeli olarak 
yatırıldığı belirtilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları. 
c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları, 
d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-

garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının 
düzenleyecekleri teminat mektupları, 

5 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü 
süreli olacaktır. 

6 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 
teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler: 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22 
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- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören /ANKARA Tel: 0312 

294 20 00 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 
Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL Tel: 0212 527 09 09 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 
Halit Ziya Bulvarı No: 1 İZMİR Tel: 0232 484 37 17 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık 
İşletme ve Konsantratör Birimi Kestelek Köyü-M.Kemalpaşa/BURSA Tel: 0224 624 52 03 
İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 110,00 TL. 
7 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 20/09/2013 Cuma Günü Saat:14.00’e kadar İşletme 

Müdürlüğümüz Evrak - Haberleşme ve Arşiv İşlemlerine verilmiş olacaktır. 
8 - İhale, 20/09/2013 Cuma Günü Saat:14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı 

salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır. 
9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır. 
9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresini gösteren belgeyi, 
9.1.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret 

veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini, 
9.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
9.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi, 
9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
9.1.10. Mali Durum Belgesini, 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
9.1.11. İş Deneyim Belgesini, 
İstekliler son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

9.1.12. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, 
İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından 

benzerlik gösteren, aynı veya benzer özellik taşıyan her türlü araçla yapılan nakliye işleri benzer 
iş olarak değerlendirilecektir. 

9.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
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9.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.1.2, 9.1.3. ve 9.1.4. maddelerinde yer alan 
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak 9.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi 
olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya 
tamamen verip vermemekte serbesttir. 7671/1-1 

—— • —— 
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1. ÜNİTE DEĞİRMEN KLAPE KONTROL SİSTEMİNİN 

HİDROLİK SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YAPTIRILACAKTIR 
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı, aşağıda teknik 

özellikleri belirtilen Soma EÜT. 1. Ünite Değirmen Klapelerinin Kontrolünün Hidrolik Sisteme 
Dönüştürülmesi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin: 
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
Niteliği, Türü ve Miktarı : Soma EÜT. 1. Ünite Değirmen Klapelerinin 

Kontrolünün Hidrolik Sisteme Dönüştürülmesi 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) İşin Süresi : Sözleşme imzalandıktan itibaren 90 takvim günüdür. 
c) Dosya No : YAT. SEAŞ 13/115 2013/122941 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 30.09.2013 Pazartesi günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı hariç 100,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 
kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. 

5 - Teklifler 30.09.2013 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü' ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini TL üzerinden tek fiyat vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 
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7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8.1. Bu ihale kısmi teklif verilmeyecektir. Toplam bedel üzerinden değerlendirme 
yapılacaktır. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 
9 - TEKLİFÇİLER, kullanılacak ekipmanların marka, tip, model ve teknik bilgilerini 

içeren 
"Ekipman Bilgi Formu"nu teklifle birlikte sunacaklardır. 
9.1. TEKLİFÇİLER, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel bir 

sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlere ait teklif edilen tutarın 
%40'ı tutarında iş deneyim belgesini tekliflerinde sunacaktır. İş deneyim belgesi olmayan 
firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Benzer İş: Endüstriyel makinelerinin hidrolik kontrollü PLC elektromekanik isleri veya 
ihale konusu iş ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 
yapılacaktır. 7665/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİNYALİZASYON PROJESİ KAPSAMINDA MENEMEN - 

MANİSA İSTASYONLARI ARASINA 49 E1 RAYLI 1/9 EĞİMLİ, R 300, 26 ADET BASİT 
VE 1 ADET ÇAPRAZ (İNGİLİZ) MAKAS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/122092 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No:121/A    35220 Alsancak/İzmir 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 /4108  ---- 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi  : kom3@outlook.com. 
Şartnamenin Görülebileceği 
internet adresi  : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Sinyalizasyon Projesi 

Kapsamında Menemen - Manisa İstasyonları Arasına 49 E1 Raylı 1/9 Eğimli, R 300, 26 Adet 
Basit ve 1 Adet Çapraz (İngiliz) Makas Satın Alınması İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN 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 03.10.2013 Tarihi Perşembe Günü Saat 15.00’ de kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- 
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. 7566/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 2013 – Sayı : 28763 

 

TTK İHTİYACI OLARAK HİDROLİK DİREK 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ 
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0.372-251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi Miktarı 
a) Niteliği, türü ve miktarı :     Hidrolik Direk 1 KALEM 
   500 Adet 
b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Üzülme Taşkömürü İşletme 

Müessesesi İş Sahası 
  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim 

limanı 
c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 6 aydır. 
  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 6 aydır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 23.10.2013 Çarşamba saat 1500 
c) Dosya no : 947- TTK/1398 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi,  
i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 23.10.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7687/1-1 
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İSTANBUL KARTAL TIP MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE 
5 KALEM TIBBI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kuruluşumuz tarafından İstanbul Kartal Tıp Merkezinde kullanılmak üzere aşağıdaki 

tabloda cinsi ve miktarı belirtilen cihazlar kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

SIRA NO MAZLEMENİN CİNSİ MİKTARI 
1 Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı 3 Adet 
2 Transport Ventilatör 1 Adet 
3 Transport- Servis Monitörü 5 Adet 
4 Yoğun Bakım Ventilatörü (Respiratör) 3 Adet 
5 Yoğun Bakım Hastabaşı Monitörü 4 Adet 
 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01 EKİM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 02 EKİM 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7683/1-1 

————— 
GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi ve Hastanelerinde ihtiyaç duyulan göz içi lens kapalı zarfla 
teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 30 EYLÜL 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 01 EKIM 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7684/1-1 
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ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı’na bağlı olan Tıp Merkezleri/Hastanelerine 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde Silahsız 
Koruma ve Güvenlik Hizmeti idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dahilinde göre kapalı 
zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, 25.000 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmalar ihale zarfını en geç 03 EKİM 2013 günü saat 10.00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - İhale zarfı 04 EKİM 2013 günü saat 14.30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 
6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7682/1-1 

—— • —— 
DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Van, 

Bilecik, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara illerinde kesilecek olan 2013 yılı vekalet kurbanlara ait 
yerli/ithal küçükbaş/büyükbaş deri ve bağırsaklar, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 
tarafından 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat: 14.00’da açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, İhale ve Kontrat 
Yönetim Müdürlüğünden (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) veya www.thk.org.tr 
adresinden ücretsiz olarak temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : (0 312) 302 72 75 – 302 72 77 7673/1-1 

————— 
PROJE VE HESAP RAPORLARI İLE İHALE (PİD) DOSYASI 

HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait İstanbul Sarıyer 681 ada 25 parsele yapılacak yeni 

bina inşaatı için proje ve hesap raporları ile ihale (PİD) dosyası hazırlanması işi 27 Eylül 2013 
Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel  : (0 312) 303 73 50 – 303 73 52 – 303 73 53 - 303 73 78 7672/1-1 
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YAP İŞLET DEVRET MODELİ TESİS YAPTIRILACAKTIR 
Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 
1 - Mülkiyet Kütahya İl Özel İdaresi’ ne ait olan Kütahya İli Merkez İlçesi Yoncalı 

Kaplıcalarında tapuda 8 pafta, 146 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaza yap-işlet-devret modeli ile 2 
yılı yapım 23 yılı işletme olmak üzere toplam 25 yıllığına yaptırılarak kiraya verilecek termal 
hamam tesisleri (2 (iki) Türk hamamı, 1 (bir) açık havuz, 2 (iki) kapalı havuz ve aile banyoları) 
yapım ve işletme işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35.maddesi (a) fıkrası uyarınca kapalı 
teklif usulü ile ihalede İDARE’de bağımsız bölümler sabit kalacak ve söz konusu tesislerin 
işletmeye geçmesi itibari ile istenen muhammen yıllık kira (KDV Hariç) bedeli arttırma usulü ile 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedel aylık kira bedeli olarak 7.500,00-TL(KDV Hariç). dir. Teklifler bu 
bedel üzerinden verilecektir. 

3 - İhale 26/09/2013 Perşembe günü saat 14:00’de İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl 
Encümen toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır. 

4 - İhale ilgili tüm teknik bilgi ve belgeler ihale şartnamesi içerisinde mevcut olup, 
Kütahya İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde 
mesai saatleri içinde ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olan isteklilerin şartname ve 
diğer evrakları 100,00 TL karşılığında alması zorunludur. 

5 - Geçici teminat İDARE adına bu iş için alınmış 101.432,00 TL’lik banka teminat 
mektubu, nakit veya devlet tahvilidir. 

6 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN; 
A - Gerçek Kişiler; 
a)  Kanuni İkametgâh Belgesi, 
b) Tebligat Adresi (Türkiye), 
c)  T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi, 
d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
e)  Vekâleten katılıyor ise Noter tarafından düzenlenmiş vekâletname, 
f) Noter tasdikli imza sirküleri, 
g) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 

vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge. 
h) Her sayfası imzalanmış şartname, 
i) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
B - İsteklinin Tek Tüzel Kişilik olması halinde; 
a) İDARE merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret 

ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin 
yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, (Ticaret Sicil Belgesi) 

b) Vekâletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli). 
c)  Geçici teminat mektubu veya makbuzu. 
d) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 

vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge. 
e) Her sayfası imzalanmış şartname. 
f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
C - Ortaklık Olması Halinde; 
a)  Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 
vekâletnamesi, imza sirküleri ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 
ibraz etmesi. 

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu. 
c)  2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 

vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge 
(her ortak için). 

d) Her sayfası imzalanmış şartname. 
e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
7 - İstekliler, istenilen belgeleri kapalı zarf içinde halinde ihale günü olan 26/09/2013 

Perşembe günü ihale saatine kadar İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 
8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 
İlan olunur. 7572/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Başiskele Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Karşıyaka Mahallesi, 484 ada 1 Nolu Parselde kayıtlı 

20.000 m2 arsa taşınmaz ve Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi, 181 ada 1 parselde bulunan 4.333m2 
arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele 
Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1) İhalelerin Tarihi ve Saati : 23.09.2013-11:00 
2) İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih 

Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2 
Başiskele/KOCAELİ) 

3) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ve 
devamına göre Açık Teklif Usulü 

4) İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale 
Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. 
No:2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. 
Tel: 0262 343 20 20             Fax: 0 262 344 42 12 

5) Şartname Bedeli : 100,00 -TL. (Her ihale için ayrı şartname satın alınacaktır) 
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
1 - Dış zarf 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun) 
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması 
7) Teklif mektuplarının en geç 23.09.2013 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 
saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 
süresinde ödenecektir. 

10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Sıra 
No İlçe/Mahalle 

Ada/ 
Parsel 

No 
Yüzölçümü 

(m2) İmar Durumu 
Muhamem 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 Başiskele/Karşıyaka 
(Yeniköy) 484/1 20.000 m2 

Konut Dışı 
Kentsel 

Çalışma Alanı 
11.000.000,00 330.000,00 

2 
Başiskele/ 

Sepetlipınar 
(Yeniköy) 

181/1 4.333 m2 İlköğretim 
Tesis Alanı 1.083.250,00 32.497,50 

Başiskele Belediye internet Adresi : http//www.basiskele.bel.tr. 7588/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 
Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 
b) Telefon No : 0274 614 10 07 
c) Faks No : 0274 614 59 94 
d) Elektronik Posta Adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 
2 - İhalenin; 

 

a) Niteliği ve Türü b) Miktarı 
c) Teslim Yeri/  

İşin Yapılacağı Yer 
d) Teslim Süresi/   

İşin Süresi 
1 - PH2300XP elektrikli 
ekskavatör yedeği 
(İKN:2013/11612) 
242-GLİ/2013-667 

2 Kalemde 
4 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

180 takvim günü 

2 - Elektrik malzemesi ve PH 
ekskavatör yedekleri 
(İKN:2013/110988) 
242-GLİ/2013-668 

7 kalemde 
2087 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

60-150 takvim günü 

3 - Hidrolik turbo kaplin 
(İKN:2013/113392) 
260-GLİ/2013-692 

2 kalemde 
10 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

100 takvim günü 

4 - Yer üstü trafosu 
(İKN:2013/113447) 
502-GLİ/2013-693 

1 kalemde 
1 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

90 takvim günü 

5 - Antigrizu yer altı lambası 
(İKN:2013-114124) 
510-GLİ/2013-696 

1 kalemde 
100 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

60 takvim günü 

6 - Alev sızdırmaz yeraltı telefonu 
(İKN:2013/114156) 
510-GLİ/2013-695 

1 kalemde 
40 adet 

GLİ Tunçbilek 
Tesellüm Ambarı 

90 takvim günü 

 
3 - İlanın; 

 

a) Konusu 
b) İhale Tarih 

ve Günü 
c) Son Teklif 
Verme Saati 

d) İhale 
Saati 

e) İhale 
Doküman 

Bedeli 
1 - PH2300XP elektrikli 
ekskavatör yedeği 

18.09.2013 
ÇARŞAMBA 

14.00 14.00 40,00 TL 

2 - Elektrik malzemesi ve PH 
ekskavatör yedekleri 

18.09.2013 
ÇARŞAMBA 

15.00 15.00 40,00 TL 

3 - Hidrolik turbo kaplin 
19.09.2013 

PERŞEMBE 
14.00 14.00 50,00 TL 
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a) Konusu 
b) İhale Tarih 

ve Günü 
c) Son Teklif 
Verme Saati 

d) İhale 
Saati 

e) İhale 
Doküman 

Bedeli 

4 - Yer üstü trafosu 19.09.2013 
PERŞEMBE 15.00 15.00 40,00 TL 

5 - Antigrizu yer altı lambası 
 

20.09.2013 
CUMA 14.00 14.00 50,00 TL 

6 - Alev sızdırmaz yeraltı 
telefonu 

20.09.2013 
CUMA 15.00 15.00 40,00 TL 

 
f) Yapılacağı Yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu 

TAVŞANLI/KÜTAHYA 
g) Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi 
h) Sözleşme Türü: Birim Fiyat Sipariş Mektubu 
4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini: 
a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye 

teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını yukarıda konu karşılığında 
belirtilen bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur. 

b) İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer: 
TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü 43300 

TAVŞANLI 
5 - Teklifler: 
Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri 

İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği 
gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.  

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde 
belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır. 

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler. 
11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
12 - Yukarıda belirtilen ihalelerde (PH 2300 XP EKSKAVATÖR YEDEĞİ İLE 

ELEKTRİK MALZEMESİ VE PH EKSKAVATÖR YEDEKLERİ İHALESİ HARİÇ) işin 
tamamı için teklif verilecektir. 

13 - İhalelere tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 
14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 
15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaralar 
T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001 
T.HALK BANKASI : TR820001200952800013000005 
VAKIFBANK : TR390001500158007293619845 
İlgilenenlere duyurulur. 7681/1-1 
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ALTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Erzincan-Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Erzincan-Üzümlü Küçük Sanayi Sitesi 
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 : Eski Müftülük Binası 24150 Üzümlü/ERZİNCAN 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzincan-Üzümlü KSS’ye ait yol, açık çalışma sahası, 

içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve YG-AG elektrik 
şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Üzümlü/ERZİNCAN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 30/11/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır 
e) Keşif Bedeli (2013 B.F. ile) : 981.000.- TL 
f) Geçici Teminatı : 68.670.- 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 : 25/09/2013 - 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. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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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, Yapı Kooperatifi 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 
Erzincan-Üzümlü KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Eski Müftülük Binası 24150 
Üzümlü/ERZİNCAN adreslerinde görülebilir veya 350.- 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 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7592/2-2 
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ÇİMENTO ENJEKSİYON POMPASI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Çimento enjeksiyon pompası alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2013/123358 
Dosya no  : 1321544 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2     67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Çimento enjeksiyon pompası (1 kalem 2 adet) 
b) Teslim yeri  : TTK ARMUTÇUK İŞLETME MÜESSESİ İŞ SAHASI 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.09.2013 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.09.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
14.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
14.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7626/1-1 
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KOZAKLI İLÇESİ EMEK MAHALLESİ 1019 ADA 3 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA AİT 
ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMLI İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kozaklı Belediye Başkanlığından: 
Kozaklı ilçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1019 ada 3 Parsele ait arsa 

satışı karşılığı gelir paylaşımlı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre 
kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır. 

1) İdarenin Adı Adresi ve İletişim Bilgileri: 
a) Kozaklı belediye Başkanlığı 
b) Altunsu Mahallesi Kozaklı-NEVŞEHİR 
c) Telefon: 0 384 471 42 93     Fax: 0 384 471 35 65 
2) İşin Adı: Belediye mülkiyetinde bulunan 1019 ada 3 Parsele ait arsa satış karşılığı gelir 

paylaşımı işidir. 
3) İşin Niteliği: Kozaklı ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Kozaklı Belediyesine ait olan 

emek Mahallesi 1019 ada 3 Parseldeki 4.848,34 m2 arsa üzerinde idarece uygun görülecek 
projelerin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir. 

4) Muhammen Bedel: 581.800,00 TL + K.D.V (Beşyüzseksenbirbinsekizyüz Türk Lirası.) 
5) Geçici Teminatı : 17.454,00 TL (Onyedibindörtyüzellidört Türk Lirası) 
6) İhalenin Yeri ve Zamanı : 
a) Yapılacağı Yer : Kozaklı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu – Altunsu 

Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 1 Kozaklı – NEVŞEHİR 
b) Tarihi ve Saati : 23.09.2013 – 10:00 
7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 23.09.2013 – 09:30 
8) Tekliflerin Verileceği Yer : Kozaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
a) Adres Beyanı : Türkiye ‘ de tebligat için adres beyanı 
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge 
c) Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi: 
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) İmza Sirküleri : 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 
- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

e) Teklif mektubu : (2886 sayılı kanunun 37. Maddesine uygun) 
f) Geçici Teminat : (2886 sayılı kanuna uygun) 
g) Vekaletname ve İmza Sirküleri : İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza sirküleri. 
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h) Ortak Girişim beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin c ve d 
fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Mali Durum Belgeleri : İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 
olduğunu gösteren Mali Durum Belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

Banka Referans Mektubu : Bankalardan (Katılım Bankaları Dahil) veya finans kurumlarından 
alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli banka referans 
mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 300.000,00 TL 
(Üçyüzbin Türk lirası)’den az olmadığını , ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda 
belirtilen tutarın en az %50’sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince 
onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam Cironun en az 600.000,00 TL (Altıyüzbin Türk Lirası) 
olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar , son iki yıla ait belgelerini 
sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

j) İş Deneyim Belgeleri : Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve 
tek bir iş kapsamında en az toplam 15.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını 
gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. 

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler : Komple bina, Konut, hastane, Ticaret Merkezleri, 
Turistik tesisler, kültür, eğlenme ve dinlenme tesisleri, imalathane, fabrika vb. tamamlanmış 
inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

l) Makine Araç Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinelerini temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. 
Maddesinde veya bulunduracağına dair taahhütname. 

10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Gösterileceği Yer : Şartname ve ekleri , 
Kozaklı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebileceği gibi 500,00 TL 
(Beşyüz Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edinilebilir. 

11) Teklif Dosyalarının Teslimi : İhaleye katılmak isteyenlerin , yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü saat 09:30’e kadar Kozaklı Belediye Başkanlığı Altunsu 
Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 Kozaklı-NEVŞEHİR adresindeki fen İşleri Müdürlüğüne 
sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi , iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

İlan olunur. 7650/1-1 
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BALAST VAGONU SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/124253 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 38 adet balast vagonu komple (boji hariç), teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26/09/2013 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
26/09/2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 
Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 7690/1-1 —— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Bölümüne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent 
kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme 
Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 
fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan 
diplomalar için denklik belgesi) doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 
dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 
Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

Fakültesi Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Odyoloji 
Bölümü Odyoloji  Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Kulak Burun 
Boğaz Anabilim Dalı 
alanında almış olmak. 

 7663/1-1 —— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun Ordu, Samsun ve Giresun İlleri sınırı dahilinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/3991, 3992, 3993, 4018, 4019, 4020, 4021 ve 4022 hak sıra numaralı 8 adet 
petrol arama ruhsatı 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Geçici 1 ve 3 üncü ile mülga 6326 sayılı 
Petrol Kanunu’nun 132/3 üncü maddelerine istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 
26.08.2013 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 
gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 
zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 
etmeleri ilan olunur. 7655/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre 
öğretim üyesi alınacaktır. 

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 
Profesör kadrolarına daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını ve 

başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler 
listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu (Doçentlik 
Öncesi ve Doçentlik Sonrası olmak üzere 2 adet düzenlenecektir), doçentlik belgesi, öğrenim 
belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) aslı veya onaylı fotokopileri, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, askerlik durumu beyannamesi (Üniversitemiz web sitesinde örnek beyanname 
yayınlanacaktır.) ve “Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği”nin 17. maddesinde 
belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların 
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 
2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri 
iade edilmeyecektir. 

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
7 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 11350-11351 
Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 
 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 
Teknoloji 

Fak. 
Otomotiv 

Müh. 
-- Profesör 1 1 

Alanında Doçentliğini 
Almış Olmak. 

Tıp 
Fakültesi 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

Radyoloji Profesör 1 1 
Alanında Doçentliğini 

Almış Olmak. 

 7677/1-1 
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Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/59192 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ankara Halk Ekmek ve Fabrikası A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Halk Ekmek ve Un 
Fabrikası A.Ş. 

İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
Anadolu Bulvarı No: 13 
Macunköy - Yenimahalle/Ankara 

Tel-Faks 
Tel   : 0312 397 33 65 – 66                      
Faks : 0312 397 33 74 – 71 

Posta Kodu 06370 E-Mail ankarahalkekmek@hotmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SEZ - ARK Kaynak Malzemeleri Ürün 
Pazarlama İthalat İhracat Limited 
Şirketi 

 

Adresi 
Uzayçağı Bulvarı Köşem İş Merkezi 
No: 72/15 Ostim Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

767 057 65 99  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

222158  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7696/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Atalar Mahallesi Yönetim Cad. 

Hükümet Konağı Zemin Kat 
Tel-Faks 

0 (422) 233 40 36                                         

0 (422) 234 58 65 

Posta Kodu 25100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Dinçer Yavuz  

Adresi 

Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Parlak 

Evler Sok. Özbağ Vefa Evler A Blok 

No: 19 Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 19009949944  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7695/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Atalar Mahallesi Yönetim Cad. 

Hükümet Konağı Zemin Kat 
Tel-Faks 

0 (422) 233 40 36                                         

0 (422) 234 58 65 

Posta Kodu 25100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bilkay Su Ambalaj Gıda Nak. Hay. 

Tic. San. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Erzurum – Artvin Karayolu 19. Km. 

Dumlu Erzurum 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1750411812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7695/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Tokat Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Tokat/Merkez 

Adresi 
Soğukpınar Mah. Behzat Bulvarı 

Defterdarlık No: 221 Tokat 
Tel-Faks 

0 (356) 214 12 39 – 212 44 88 –   

214 42 10 Faks: (0 (356) 212 62 41 

Posta Kodu 60100 E-Mail tokatdefterdarligi@maliye.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ayhan Şaşmaz  

Adresi 
Kaşıkcıbağları Mah. Kaşıkcı Cad. 6. 

Sk. No: 10/2 Tokat 
 

T.C. Kimlik No. 10325470518  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Alaşehir Malmüdürlüğü İl/İlçe Manisa/Alaşehir 

Adresi Malmüdürlüğü Alaşehir/Manisa Tel-Faks 0 (236) 653 25 70 / 653 10 43 

Posta Kodu 45650 E-Mail cihan_kilic@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Gülseren Harman  

Adresi 
Çağlayan Köyü No: 48 

Alaşehir/Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 10922772886  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7695/4/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 12 Eylül 2013 – Sayı : 28763 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Zile Malmüdürlüğü İl/İlçe Tokat/Zile 

Adresi 
Cumhuriyet Cad. Özel İdare İşhanı 

Zile/Tokat 
Tel-Faks 0 (356) 318 01 89 - 0 (356) 317 10 89 

Posta Kodu 60400 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdülhalik Gökay  

Adresi 
Yunus Emre Mahallesi Yüksel Sk.  

No: 3/3 Zile/Tokat 
 

T.C. Kimlik No. 59458205390  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7695/5/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/190586 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Samsun Çocuk ve Gençlik 
Merkezi Müdürlüğü 

İl/İlçe Samsun 

Adresi 
19 Mayıs Mahallesi Saadet 
Caddesi No: 14 İlkadım/Samsun 

Tel-Faks (0362) 432 79 55 (0362) 432 35 23 

Posta Kodu 55070 E-Mail samsun@cgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Gökkuşağı Gıda Tekstil Taşımacılık 
Temizlik ve Haşere Mücadele Hizmet 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Cedit Mahallesi Gençlik Caddesi     
No: 27/1 İlkadım/Samsun 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

4030037365  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

17600 Ticaret Sicil Nolu, 19669 Oda 
Sicil Nolu 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTAL İLANI  

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/157708 ve 2012/163999 

2. Yasaklama Kararını iptal eden 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 
 

Adı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Yenimahalle 

Adresi 
Anadolu Bulvarı üzeri 

Behiçbey/ ANKARA 
Tel-Faks 0312 211 14 49 – 0312 211 12 25 

Posta Kodu 06105 E-Mail bsrmeletli@gmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklaması iptal edilen  Gerçek veya 

Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
NETAK PETROL İNŞ. GIDA 

NAKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 
AYDAN EYÜPOĞLU 

Adresi 
Başkent Oto Galericiler Sit2311. 

Sokak No:10 Ergazi  /ANKARA 

Başkent Oto Galericiler Sit2311. Sokak 

No:10 Ergazi  /ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 65389216336 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet 

No. 
6310421200 

 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TİCARET ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 195196 195196 

YUKARIDA İSMİ KAYITLI FİRMA  VE YETKİLİSİ  

AYDAN EYÜBOĞLU’NUN 15.01.2013 TARİHİNDE YASAKLANDIĞI RESMİ GAZETE’DE  

İLAN EDİLMİŞTİ ANCAK ANKARA  BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 1. KURULUNUN  27.06.2013  

TARİH  E:2013/3128 SAYILI KARARI GEREĞİ YASAKLAMA İŞLEMİ İPTAL EDİLMİŞTİR. 

İLGİLİLERE VE KAMU OYUNA DUYRULUR. 7658/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/70232 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi 
Talatpaşa Bulvarı No: 3 
Gar/Ankara 

Tel-Faks 0 312 309 05 15-4419/ 0 312 311 53 05 

Posta Kodu 6330 E-Mail malzemesipariş@tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
PHOENIX SALES & SERVICE 
CORPORATION 

 

Adresi 
3 ındustrial Court, Unit 4, 
Freehold, NJ07728-ABD 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

NJ07728  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Monmouth ABD  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/8990 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Vekaletler Caddesi No:1 
Bakanlıklar 

Tel-Faks 
0312 410 10 50 
0312 229 38 07 

Posta Kodu  E-Mail ds.isletme@csb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ünitay Medikal San. Ltd. Şti. Yılmaz Oktay 

Adresi 
Planlamacılar Sitesi No:147/1 
Mutlukent / Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  10432112004 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

613 008 0287  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 46203  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (-) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 
26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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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

YÖNETMELİKLER
— Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği
— Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği
— Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (No: 2013/55)

NOT: 11/9/2013 tarihli ve 28762 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; Milletlerarası
Andlaşma, Milletlerarası Sözleşme ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Plato
Meslek Yüksekokuluna Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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