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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            30 Eylül 2013
       69471265-305-8478

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Ekim 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı
Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Eylül 2013
     68244839-140.03-262-567

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 30/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8478 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Ekim 2013 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı
Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Ekim 2013
SALI

Sayı : 28782



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            30 Eylül 2013

       69471265-305-8487

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Global Ekonomik Sempozyum (GES) Toplantısı’na katılmak üzere; 1 Ekim 2013 tari-

hinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Eylül 2013

     68244839-140.03-263-568

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 30/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8487 sayılı yazınız.

            Global Ekonomik Sempozyum (GES) Toplantısı’na katılmak üzere, 1 Ekim 2013 tari-

hinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in

dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uy-

gundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            30 Eylül 2013

       69471265-305-8488

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8214 sayılı yazımız.

           b) 19/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-258-563 sayılı yazınız.

           I. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı ve Sergisine katılmak üzere;

24 Eylül 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, program

değişikliği nedeniyle Afganistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  30 Eylül 2013

       68244839-140.04-9-569

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 19/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8214 sayılı yazınız.

           b) 19/9/2013 tarihli ve 68244839-140.03-258-563 sayılı yazımız.

           c) 30/9/2013 tarihli ve 69471265-305-8488 sayılı yazınız.

           I. Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı ve Sergisine katılmak üzere,

24 Eylül 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM’ın program

değişikliği nedeniyle Afganistan’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının

işlemden kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4



1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8



1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10



1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14



1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklen-

miştir.

“Ancak analık sigortasından düzenlenen istirahat raporları için onay şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim or-

ganlarının 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2010 27579

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/10/2010 27727
2- 28/10/2010 27742
3- 2/3/2011 27862
4- 16/6/2011 27966
5- 17/4/2012 28267
6- 21/8/2013 28742
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (FÜ TÖMER): Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Mü-

dürünü,
c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Fırat Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma  Mer-

kezinin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek.
b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre

yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.
c) Sertifikaya dayalı Türkçe hazırlık kursları düzenlemek.
ç) Sertifikaya dayalı, dil yeterliklerini geliştirici kurslar düzenlemek.
d) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kul-

lanım yeterlikleri belirlenen kişiler için belgeler düzenlemek.
e) Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili ku-

rum ve kuruluşları ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve
yayın faaliyetlerinde bulunmak.

f) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve
Türk kültürünü öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazır-
layıcı eğitim kursları açmak.

g) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta
olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

ğ) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yön-
temler geliştirmek, bu konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuru-
luşlarla ortak çalışmalar yapmak.

h) Türkçe öğretiminin daha etkin hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak.

ı) Türkçeyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya dönük kitap, dergi, bül-
ten, rapor ve broşür yayınlamak, projeler hazırlamak, dil laboratuvarları oluşturmak, filmler
ve kasetler hazırlamak.

i) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Ede-
biyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi bölümlerinde/
programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik uygulama programları düzenlemek ve bu
öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite

öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi

biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, 3 yıl süreyle

görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardım-

cılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-

kır. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağ-

lamak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

e) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Mü-

dür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üyeden oluşur.

Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organdır. Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, ya-

yın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Ku-

rulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt

çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
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b) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak.

ç) Merkezde görevlendirilen elemanların eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve

yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak

ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üni-

versite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu

konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek.

g) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve rektörlük makamına önerilmesine karar vermek.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yü-

rütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çer-

çevesinde, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program

hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav

yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfasının tasarımı,

uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İdari koordinatör

MADDE 12 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör

bulunur. İdari koordinatör, idari hizmetlerin gerektirdiği işbölümünün yapılması, işlerin takip

ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür

tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük

yapmakla görevlidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 12/7/1993 tarihli ve 21635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat

Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (FÜDEM) yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Giresun Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eği-
tim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) AKTS kredisi: Bir diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri

ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik
veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma
saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenen ders kredisini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Lisansüstü programı ve öğrencisi olan anabilim/ana-
sanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim/anasanat dalının,
yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve dok-
tora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman/tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-
berlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri
Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

g) Enstitü: Giresun Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla kurul-
muş olan enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test Sına-
vını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,

1 Ekim 2013 – Sayı : 28782                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



j) Ortak danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği,
ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniver-
sitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya nitelikleri Senato
tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

k) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta ye-
terlik programlarından oluşan eğitimi,

l) Müdür: Giresun Üniversitesine bağlı enstitü müdürlerini,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, dok-

tora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,
n) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyen ve bu Yönetmelikteki gerekli koşulları sağlamış olmak kaydıyla,
Giresun Üniversitesi enstitülerinde ders alan, ancak öğrencilik haklarından yararlanamayan
öğrenciyi,

o) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun

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

p) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak ha-

zırlanan bilimsel çalışmayı,
s) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere
en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
t) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-

lerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
u) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
ü) Yarıyıl: Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, en az

yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından
belirlenen güz ve bahar yarıyılı dönemlerindeki eğitim-öğretim sürelerini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y) Yeterlik komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında yeterlik sınavlarının

uygulanmasından sorumlu olan ve sürekli görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
z) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünebilme, bilimsel yöntemleri

özümseme ve bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sı-
navı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Programın açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü program açma teklifleri, enstitülerin anabilim/anasanat

dalları esas alınarak anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitüye yapılır. Anabilim/ana-
sanat dalı bulunmayan programların açma teklifleri enstitü kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Lisansüstü programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak, ilgili
enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile o enstitü anabilim/ana-
sanat dallarından değişik bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule
tabi olmak kaydıyla, yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar
da açılabilir.
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Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar için hangi bölümlerden veya anabilim/anasanat

dallarından öğrenci kabul edilebileceği programların özelliği ve olanakları da dikkate alınarak
ilgili anabilim/anasanat dalı kurullarından geçirilmiş teklifler enstitü yönetim kurulunda görü-
şülüp karara bağlanır.

(2) Öğrenci kontenjanları ve kontenjanlarla ilgili özel şartlar, enstitü uygulama esasla-
rına göre, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca hazırlanır, enstitü yönetim kurulunda gö-
rüşülüp karara bağlanarak, Rektör oluru ile ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğ-
renci almak üzere verilebilir.

Bilimsel hazırlık
MADDE 7 – (1) Başvurulan lisansüstü programa, farklı bölüm ya da anabilim/anasanat

dallarından mezun olan öğrencilerin alınması durumunda, adayların eksikliklerini gidermek
amacıyla enstitü anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bi-
limsel hazırlık programı uygulanır.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır ve dönem izinleri
dışında uzatılamaz. Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlaya-
mayan öğrenciler kayıtlı oldukları program için gerekli olan asgari eğitim-öğretime devam
edebilme şartlarını sağlayamamış sayılırlar ve öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini öde-
mek koşulu ile ek sınavlardan yararlanma hakkı verilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans
düzeyinde, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ol-
mak üzere enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci; bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra,
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı
ile lisansüstü programa yönelik derslerden, her yarıyılda en fazla iki ders alabilir. Bilimsel ha-
zırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu,
ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı lisans/yüksek lisans programında alınan
derslere uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Programlara başvuru, değerlendirme ve kayıt
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplo-

masına, doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların ise, bu Yönetmeliğin
10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olma ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan veya
geçerliliği kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan almış olma koşulu dâhil, 1/7/1996 tarihli
ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki
ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olması gerekir; ancak, güzel sanatlar ve sahne sanatları
alanları ile Konferans Çevirmenliği Anabilim Dalına başvuran adaylardan ALES’e girmiş olma
koşulu aranmaz. Ancak enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile ALES puanı
aranabilir.

(2) Adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ALES yerine GRE, GMAT veya
enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği bir yazılı sınav notu ile de başvurabilirler.
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Yüksek lisans
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için gerekli yabancı

dil sınav şartının uygulanması, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararına bağlıdır.
(2) Asil ve yedek adaylar, başvurdukları yüksek lisans programlarına, genel başarı not-

larına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir. Genel başarı notu; ALES puanı,
yabancı dil puanı, lisans ağırlıklı genel not ortalaması ve mülakatta alınan notun enstitü yönetim
kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. ALES
puanının ağırlığı en az %50’dir. Enstitü yönetim kurulunun onayı ve Senatonun kararı ile bu
sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir. Ancak, bir adayın
sıralamada yer alabilmesi için genel başarı notunun en az 60 olması gerekir. Bu not da enstitü
yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla yükseltilebilir. Genel başarı notu eşit olan aday-
larda, lisans ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Mülakata katılmayan
aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(3) Öngörülen mülakatı yapmak için öğretim üyeleri arasından anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile farklı çalışma alanlarından en az üç,
en fazla beş asil ve iki yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur. Yedek üyeler
de aynı anabilim/anasanat dalından seçilir. Başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin usul ve
esaslar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Genel başarı notlarına göre, başvurdukları lisansüstü programa girme hakkı kazanan
öğrencilerin listesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilgili enstitüde ilan edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik
MADDE 10 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en

az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puan muadili
bir puan; yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eş-
değer bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre yükseltilmesine enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato karar
verir.

(2) Adaylar başvurdukları doktora programlarına, genel başarı notlarına göre sıralanarak
kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir. Genel başarı notu; ALES puanı, lisans veya yüksek li-
sans ağırlıklı genel not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakatta alınan notun enstitü yönetim
kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenen oranlardaki toplamından oluşur. ALES
puanının ağırlığı en az %50’dir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla bu
sınır yükseltilebilir ve programların özelliklerine göre farklı uygulanabilir. Ancak, bir adayın
sıralamada yer alabilmesi için genel başarı notunun en az 65 olması gerekir. Bu not enstitü yö-
netim kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yükseltilebilir. Genel başarı notu eşit olan
adaylarda, lisans ağırlıklı genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Mülakata katıl-
mayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz. Lisans derecesi ile doktora programlarına
başvuran adayların ALES’ten en az 80 puan almış olmaları, YDS veya eşdeğer bir sınavdan
en az 65 puan almış olmaları ve lisans ağırlıklı genel not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3
veya muadili olması koşulu aranır.

(3) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi
mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından be-
lirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan
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az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları
gerekir. Temel Tıp Puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplan-
ması ile elde edilir. İlgili, Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya
ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu
da değerlendirilebilir. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eşdeğer bir sınavdan bu puan mua-
dili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen eş-
değer bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yük-
seltilmesi konusunda enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato yetkilidir. Temel Tıp Puanı’nın
veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alı-
nacağı, enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Öngörülen mülakatı yapmak için öğretim üyeleri arasından anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile farklı çalışma alanlarından en az üç,
en fazla beş asil ve iki yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturulur. Yedek üyeler
de aynı anabilim/anasanat dalından seçilir. Başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin usul ve
esaslar enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

(5) Genel başarı notlarına göre, başvurdukları lisansüstü programa girme hakkı kazanan
öğrencilerin listesi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilgili enstitüde ilan edilir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 11 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılacak lisansüstü programa kabul

edilecek adaylarda, yabancı dil koşulu aranabilir. Bu durumda, tüm diğer koşulları yerine ge-
tirdiği hâlde, yalnızca yabancı dil becerileri ile ilgili koşulları sağlayamayanlar, başvurdukları
lisansüstü programa anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
kararı ile koşullu olarak kabul edilebilir ve önce Yabancı Diller Yüksekokulunun yabancı dil
hazırlık programına kayıt yaptırarak, dil becerilerini geliştirip ilgili dil koşullarını sağladıktan
sonra lisansüstü programlarına başlarlar.

(2) Yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrenciler ilk iki yarıyıl sonunda is-
tenilen dil koşulunu sağlayamamaları hâlinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen
koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeme koşulu ile
yabancı dil hazırlık programında kayıt yenileyebilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma
hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Hazırlık sınıfındaki öğrenciler için 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliği hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile bazı lisansüstü derslere “özel öğrenci” olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde
ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciliğe kabul için başvuran ki-
şinin, öğrenci katkı payını yatırması gerekir. Enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının da görüşünü alarak, özel öğrenci sayısında kısıtlama yapabilir. Kısıtlama kapsamı
içinde sırasıyla öğretim elemanlarına ve başka bir lisansüstü programda öğrenim görmekte
olan öğrencilere öncelik tanınır. Bu statüdeki öğrenciler, lisansüstü öğrencileri ile birlikte sı-
navlara girerler. Başardıkları takdirde kendilerine devam ettikleri ders ya da derslerin başarı
notunu belirten bir belge verilir.
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(2) Daha önce herhangi bir üniversitede özel öğrenci statüsünde ders alıp başarılı olan
lisansüstü öğrencilerin, bu derslerinin kredi yükümlülüğünden düşürülüp düşürülmeyeceğine
son iki yıl içinde alınan notlar göz önünde bulundurularak danışmanın da yazılı görüşü ile ilgili
anabilim/anasanat dalı ve ilgili enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Hangi lisansüstü programlara yatay geçiş yapılabileceği, yatay geçiş

kontenjanları ve yatay geçiş için başvuru koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalının teklifi ve
enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Yatay geçiş için yapılan başvurular, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca kabul
edilir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ba-
şarıyla tamamlamış olan öğrenci enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenmiş kontenjana göre
lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu için öğ-
rencinin;

(a) Üniversitenin lisansüstü öğretime kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,
(b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda tez aşamasına geçmemiş

olması, doktora programları için yeterlik sınavına girmemiş olması,
(c) Okuduğu programda öngörülen toplam kredinin en az %50’sine karşılık gelen ders-

ten başarılı olması,
gerekir.
İkinci öğretim lisansüstü programlar
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programları da açılabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya

ücretsiz olarak açılabilir.
(3) Ücretli programlara kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak ücret miktarı ile ders veren

öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretlerinin miktarı enstitü yönetim kurulunun teklifi üze-
rine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 15 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvurama-
yan adaylar, noter onaylı olmak kaydı ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içeri-
sinde kayıt yaptırabilir. Belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından
vazgeçmiş sayılırlar. Bu adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.
(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının

belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan ilgili enstitü
ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine verilmiş olan tüm
belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kaydı yapılan öğrenciler her yarıyıl ders

ve/veya tez aşamasında kayıt yenilemek zorundadır.
(2) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretli

kayıt yenileme süresi içinde mazeretini yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirir. Mazereti,
enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci kaydını yenileyebilir.

(3) Mazeret süresi içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl için derslere ve sı-
navlara alınmaz. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
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Akademik takvim
MADDE 17 – (1) Akademik takvim Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 18 – (1) Enstitülerde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak, anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim-
öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav ve tezlerin tamamı veya bir kısmı yabancı
dilde yapılabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 19 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir. Bir dersten veya uygula-
madan yarıyıl/yılsonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik dersler
ile teorik ve uygulamanın birlikte yapıldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise
en az %80’ine devam etmiş olması gerekir.

(2) Teori ve uygulama derslerinden devamsızlık haricindeki başarısızlık nedenleriyle
ders tekrarı olması durumunda devam şartı aranmaz.

Lisansüstü derslerin AKTS kredi değerleri
MADDE 20 – (1) Lisansüstü derslerinin AKTS kredi değerleri enstitü anabilim/anasanat

dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulu kararı doğrultusunda Senato tarafından belirlenir.
Tez danışmanı
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu her öğrenciye öğretim
üyeleri arasından ders ve tez dönemleri için bir danışman atar. Tezsiz yüksek lisans program-
larındaki her öğrenciye ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından bir ders danışmanı atanır. Li-
sansüstü danışmanlığı, öğretim elemanının öğrencinin danışmanlığına enstitü yönetim kuru-
lunca atandığı tarihte başlar ve mezun olduğu tarihe kadar devam eder.

(2) Danışman, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesinde, tez, seminer veya sergi,
proje gibi diğer program etkinliklerinin yürütülmesinde yardımcı olur ve lisansüstü çalışmala-
rını yönetir.

(3) Lisansüstü tez ve ders danışmanlığı, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifiyle
Üniversite bünyesindeki diğer birimlerde görev yapan öğretim üyelerine de verilebilir. Lisans-
üstü çalışmalarının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, danışmanın
önerisi ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Ortak danışmanların, en az yardımcı doçentlik
derecesine sahip olması gerekir.

(4) Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili
enstitü yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(5) Öğrencinin ve/veya tez danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi hâlinde öğrencinin tez danışmanı de-
ğiştirilebilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 22 – (1) Lisansüstü dersler ile bu derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre

dağılımı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve
Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği
anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif
edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Dersler, öncelikle ilgili anabilim/anasanat dalındaki profesör, doçent ve yardımcı
doçentler tarafından verilir. Gerekli olduğu takdirde; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer anabilim/anasanat dalların-
daki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de ders verebilir.
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(4) Öğrencinin farklı anabilim/anasanat dallarında veya diğer yükseköğretim kurumla-
rında verilmekte olan dersleri alma istekleri öğrenci danışmanının önerisi ve enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağla-
nır.

(5) Daha önce üniversitede özel öğrenci statüsünde alınmış dersler ile diğer yükseköğ-
retim kurumlarından alınabilecek derslerin toplamı, program başında transfer edilen dersler
dâhil, o programdaki toplam ders yükümlülüğünün 1/3’ünü geçemez.

(6) Bir programdaki öğrenci, daha önce aynı anabilim/anasanat dalındaki bir lisansüstü
programı tamamlamadan kendi isteği ile ayrılmış ise, tamamlanmamış programdan yeni prog-
rama transfer edilecek derslerin ne kadarının yukarıdaki toplama dâhil edileceğine ilgili ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Transfer edilen derslerden Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü programlardan
alınmış olanlar, notları ile birlikte transfer edilir ve bu notlar genel not ortalamasına dâhil edilir.
Diğer yükseköğretim kurumlarından alınarak transfer edilen dersler not ortalamasına dâhil
edilmez.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler; ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri, danışma-

nının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, Senato tarafından
belirlenen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden
sonra ders değişikliği yapılmaz.

Değerlendirme ve notlar
MADDE 24 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalış-

malar ile yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Öğ-
rencilere aldıkları her ders için aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak
verilir.

(2)Yüksek Lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin sınavları, 100 tam not üze-
rinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu
veya yılsonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi
için yüksek lisansta, en az CC, doktora ve sanatta yeterlikte en az CB olması gerekir.

a)
Harf Notu Katsayı Puan
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
FF 0.00 0-69
(3) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki

harfler kullanılır:
a) M (Muaf):Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı oldukları

veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları ders/derslerden
ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

b) B (Başarılı): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışmasının başarı
ile tamamlanması hâlinde kullanılır.

c) K (Kalır, Başarısız): Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması-
nın başarısızlığı durumu için kullanılır.
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ç) D (Devamsız): Dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi du-
rumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

d) M, B ve K harf notları ortalamaya dâhil edilmez.
(4)Yarıyıl notlarını gösteren başarı durumu çizelgeleri üç suret olarak dersin öğretim

üyesi tarafından düzenlenir ve öğretim üyesiyle birlikte anabilim/anasanat dalı başkanı tara-
fından imzalanır. Anılan çizelgenin bir sureti dersin öğretim üyesinde kalır. Kalan iki suret
ilgili enstitüye teslim edilir. Enstitünün, bu suretlerden birini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
göndermesiyle notlar kesinleşir.

(5) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Ancak, başarısız
olunan zorunlu dersin kaldırılması hâlinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü kurulu kararı ile başarısız olunan zorunlu dersin yerine başka bir zorunlu ders verilir.
Bu durumda genel not ortalamasına son alınan dersin notu katılır.

(6) Seçmeli bir derste başarısız olunması durumunda ise öğrenci aynı dersi veya yerine
başka bir seçmeli dersi almak zorundadır.

(7) Öğrenciler akademik danışmanlarının onayıyla aynı program içerisinde daha önce
alıp başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Bu durumda genel not ortalamasına sadece son
alınan not katılır.

(8) Dönem içi gerçekleştirilen sınavlardan başarısız olan öğrencilere ilgili dönemin so-
nunda ders sayısında sınır olmadan bütünleme hakkı verilir. Devamsız öğrencilere bütünleme
hakkı verilmez.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 25 – (1) Öğrenci sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç beş iş günü için-

de enstitü müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, sınav
kâğıdının fotokopisi ile birlikte yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse, gerekçeli
olarak not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren
en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da enstitüye teslim eder.
Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde enstitüye
teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.

Öğretim aşamaları
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programı ders, tez çalışmaları ve tez savunması

aşamalarından; tezsiz yüksek lisans programı dönem projesi dersi de dâhil olmak üzere ders-
lerden; doktora öğretimi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez çalışmaları ve tez sa-
vunması aşamalarından; sanatta yeterlik programı ise, ders ve uygulamalar ile tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Kayıtlı oldukları lisansüstü programı izin alınan süreler dâhil olmak üzere azami
süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler “lisansüstü uzatmalı öğrenci” statüsüne alınır. Bu
öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılım ile dönem projesi hariç öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Tezli programlarda tez çalışması yapmak veya tez savunmasına girmek için ilgili
yarıyılda tez dersine kayıt yaptırılmış olması şarttır.

(4) Kayıtlı olduğu programı öngörülen azami süre içerisinde tamamlayamayan öğren-
cilerin ders almadıkları veya tez çalışması/savunması yapmadıkları yarıyıllarda üniversiteye
kayıt yaptırmaları veya izin başvurusunda bulunmaları gerekli değildir.
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Kayıt dondurma ve izin
MADDE 27 – (1) Öğrenciler; Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretle-

rinden dolayı veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkân-
ların doğması hâlinde, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınmak su-
retiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle kayıt dondurabilir.

(2) Kayıt dondurma taleplerinin akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılması ge-
rekir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin
bitimini takip eden yarıyılın başında öğrenci kaydını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden de-
vam eder.

(3) Öğrencilere; belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerin bulunması, Türkiye’yi
veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere veya yarış-
malara katılmaları veya yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi im-
kânların doğması halinde, enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yıla kadar izin verilebilir. Bu
izin süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Zorunlu hâller dışında izin başvurularının kayıt
yenileme süresi içinde yapılması gerekir.

(4) Üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu ra-
poru ile belgelendirmek kaydıyla, basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif hastalık tablosu,
borderline gibi ruhsal bozukluklar, askerlik, öğretim elemanlarının veya resmi kurumlarda ça-
lışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi sebeplerle yurt dışında görevlendirilmeleri halinde
öğrencilere; enstitü yönetim kurulu kararıyla bir yıldan daha uzun süre izin verilebilir. Bu izin
süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(5) Yarıyıl içerisinde alınan raporların yarıyıl süresinin yarısını aşması durumunda öğ-
renci o yarıyıl için izinli sayılır.

(6) Kayıt dondurma ve izin döneminde, öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara
giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(7) İzni sona eren öğrenci, enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını yenilemek zorun-
dadır.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans programı ve doktora/sanatta yeterlik programı öğren-

cileri için ayrı ayrı, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna
kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere, uzmanlık alan dersi açılabilir. Uz-
manlık alan dersi, tezli yüksek lisans programı ve doktora/sanatta yeterlik programındaki öğ-
rencilerin tez dönemi ile birlikte başlar. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık
alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredili olup başarılı/başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(2) Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

Seminer dersi
MADDE 29 – (1) Seminer dersi tezli yüksek lisans öğrencisinin ders dönemini tamam-

layacağı son dönemde verilir. Öğrenci tarafından sunulacak seminerin konusu, tarihi ve saati
en geç seminer sunumuna on gün kala ilgili enstitüye anabilim/anasanat dalı başkanlığı tara-
fından gönderilir. Seminer sunumu tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına açık olarak yapılabilir.

(2) Seminer dersi kredili olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.
(3) Seminer sunumunu gerçekleştirmeyen öğrencinin enstitü yönetim kurulunca tez ça-

lışmasına başlamasına izin verilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; en az dört yıl süreli bir yük-

seköğretim kurumundan mezun olanlara meslekî konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut
bilgileri, uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmektir.

Kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’ lik en az on ders

ile 30 AKTS’ lik bir yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşur. Lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olmak koşuluyla, en çok 12 AKTS’ lik ders, lisans derslerinden de seçilebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde
de yürütülebilir.

Süre
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi varsa yabancı dil

hazırlık sınıfı hariç en fazla altı yarıyıldır. Açıldığı takdirde yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel
hazırlık sınıfında geçen süreler bu süreye dâhil değildir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre ba-
şarısız olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara
göre katkı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılım ile dönem projesi hazırlama hariç öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman ve dönem projesi
MADDE 33 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar danışman olarak atar. Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu üçüncü yarıyılın
başına kadar enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına su-
nar. Proje konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütü-
lebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarı-
yılın sonunda tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor hâlinde enstitüye ver-
mek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine

dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma ya-
parak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağ-
lamaktır.

Kapsam
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programları; toplam 60 AKTS’ lik birisi seminer

dersi olmak üzere en az sekiz ders ile 60 AKTS değerindeki yüksek lisans tezi ve uzmanlık
alan dersinden oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile bu Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki üst sınırı aşmamak ko-
şulu ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürü-
tülebilir.
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Yüksek lisans tezi
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programında tez dönemine geçebilmek için uz-

manlık alan dersi hariç tüm derslerin başarılması gerekir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğ-
renci için tez danışmanının teklifi üzerine ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının uygun görüşü
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu belirlenir. Tez dersine kayıt yaptırmadan tez
çalışması yapılamaz.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının
uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, di-
ğerlerinden en az biri üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalından veya
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, bir danışman varsa üç, iki danışman varsa
beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Öğrenci, enstitü yazım kurallarına göre hazırladığı tezi jüri üyelerine gönderilmek
üzere beş adet, ikinci tez danışmanı olması durumunda yedi adet ciltlenmemiş tez örneğini
ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı öğretim
üyelerine ve dinleyiciye açık olarak yapılabilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tezin savunma süresi en az kırk beş, en çok doksan
dakikadır.

(4) Jüri teze ilişkin “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı verir. Karar oybirliği veya oy
çokluğuyla alınır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez savunmasını
izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay
içinde aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi başarısız bulunan öğrenciye ilgili başkanlığın
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atanır. Yeni danışmanın teklifi
üzerine öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni tez konusu belirlenir.

(6) Tezi kabul edilen öğrenci, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen biçim ve sa-
yıdaki tez kopyalarını, tez savunmasını izleyen bir ay içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

Eğitim süresi
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programının azami süresi, izin alınan süreler ha-

riç, altı yarıyıldır. Bu süre içinde programı tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve öğrenim
ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir, ders ve sınav-
lara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları

Amaç
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi biri-

kimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derin-
lemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel
nitelikte yeni bir metot geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini sağlamaktır.

(2) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrencinin alanında gerekli bilgi birikimini ka-
zanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geçiş ve derinlemesine bir
bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel nitelikte yeni
bir metot geliştirmesini, yeni bilgi üretmesini veya özgün ve üst düzeyde yaratıcılık gerektiren
bir sanat etkinliği gerçekleştirmesini sağlamaktır.
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Kapsam
MADDE 39 – (1) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/ve-

ya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa dü-
zenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

(2) Doktora programı; dersler, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ça-
lışması ve tez savunma sınavlarından oluşur.

(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 120
AKTS kredilik yedi ders ile tez çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci ise en az
240 AKTS kredilik on dört ders ile tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Uz-
manlık alan dersi ve tezin toplam AKTS kredi değeri 120 olmalıdır.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayarak yeterlik sınavında başarılı olan ve sanat çalışması
önerisi kabul edilen öğrenci, özgün ve üst düzeyde yaratıcılık gerektiren bir sanat etkinliği içe-
ren sanat çalışmasını tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(5) Derslerini tamamlayan öğrenci yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde doktora
tez önerisi sunar.

(6) Sanatta yeterlik programı, en az 120 AKTS kredilik yedi ders ve uygulamalar ile
120 AKTS kredilik sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili anasanat dalı kurulunun öner-
diği, enstitü yönetim kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.

(7) Sanatta yeterlik program öğrencisi elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve sanat çalışmasına ilişkin sanat etkinliğini ve raporunu jüri önünde
sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

(8) Doktora/sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora/sanatta
yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir.

Dersler ve değerlendirme
MADDE 40 – (1) Öğrenciler, yeterlik sınavını geçtikten sonraki yarıyıldan başlayıp

her dönem kaydolarak tez çalışması yaparlar.
(2) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen üst sınırı aşmamak
koşulu ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Bilimsel hazırlık amacıyla lisans ve yüksek lisans programlarından alınan dersler,
doktora/sanatta yeterlik programında alınması gereken derslere veya kredilere sayılmaz.

(4) En az CB notu alınmamış zorunlu derslerin tekrar alınması gereklidir.
Eğitim süresi
MADDE 41 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programını azami tamamlama süresi, yüksek

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

(2) Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın aza-
mi süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile
kabul edilenler için ise altı yarıyıldır.

(3) Bu süre içinde programı tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir, ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ile doktora/sanatta

yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
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(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yeterlik sınavına alınır. Yüksek lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan
öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı aralık-ocak ve haziran-temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere
enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik yeterlik komitesi tarafın-
dan düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yeterlilik komitesi, öncelikle ilgili
anabilim/anasanat dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı koşulları sağlayan yakın anabilim
dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde
yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jü-
risini enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda ba-
şarılı olan öğrenciler sözlü sınavına alınırlar.

(6) Yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-
rerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi
tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Yeterlik sınavında
başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde yeterlik sınavına giremeyen öğrenci başarılı
olana kadar yeterlik sınavı dönemlerinde bu sınava girmeye devam eder.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, en fazla iki ders almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri izleyen iki
yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-
lirler.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1)Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/

anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez iz-
leme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili anabilim/anasanat dalı içinden, di-
ğeri ise bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı başka bir anabilim/anasanat
dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık
alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili
disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. Ortak tez danışmanının olması ve
komiteye katılmak istemesi durumunda, komite beş kişiden oluşur. Bu durumda beşinci komite
üyesi ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı öğretim üyelerinden seçilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın görüşü alı-
narak ilgili başkanlığın gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içeri-

sinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez, sergi, konser,
resital veya proje önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez öne-
risi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez, sergi, konser, resital veya proje öne-
risinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tez izleme komitesinin kararını tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tuta-
nakla bildirir.
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(3) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi reddedilen öğrenci, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına müracaat yoluyla yeni bir danışman atanmasını isteme ve tez, sergi,
konser, resital veya proje konusunu yeniden belirleme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda
yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek iste-
yen bir öğrenci üç ay içinde, kendine yeni danışman atanan ve tez, sergi, konser, resital veya
proje konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Öğrencinin talebi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile danışman ve/veya tez konusu değişikliği yapılabilir. Tez konusunu
değiştiren öğrencilere tez konusu önerisi ile ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(5) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme ko-
mitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez top-
lanır. 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.

(6) Öğrencinin tez, sergi, konser, resital veya proje çalışması, komite tarafından “başa-
rılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Karar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

(7) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı, anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir. Öğrenciye, yeni bir tez konusu ve/veya danışmanla
çalışmalarına devam etme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler ilgili dönemin öğrenci katkı
payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yap-
tırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez savunması
MADDE 45 – (1) Tez savunması, doktora/sanatta yeterlik programının son aşamasıdır.

Öğrencinin, tez savunmasına girebilmesi için, en az üç tez izleme komitesinden başarılı olması
gerekir.

(2) Tez savunması jürisi, danışmanın önerisi ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez iz-
leme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun
öğretim üyesi olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

(3) Bu üyelerden bir asil ve bir yedek üye başka üniversiteden, bir asil üye ise o enstitü
anabilim/anasanat dalının dışından olur.

(4) Jüri üyeleri aralarından birini başkan olarak seçer. Jüri, sınavda izlenecek yöntemi,
sınavda sorulacak soruları ve sınav süresini kendisi belirler; tereddüde düşülen konularda salt
çoğunlukla karar alır.

(5) Jüri, hazırlanan tezin teslim edildiği tarihten itibaren en erken iki hafta ve en geç
bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunması sınavına alır.

(6) Tez savunması tez çalışmalarının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap kısmından
oluşur. Tez savunmasının sunum kısmı, dinleyicilere açıktır. Tezin savunma süresi en az kırk
beş, en çok doksan dakikadır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”,
“ret” veya “düzeltme” kararı verir.
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(8) Bu karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, danışmanı tarafından veya anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulunca atanan yeni tez danışmanı tarafından başka bir
tez konusu verilir.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltme ge-
rekliliklerini yerine getirir ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(11) Tezi kabul edilen öğrenci, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen biçim ve
sayıdaki tez kopyalarını, tez savunmasını izleyen bir ay içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

Programın tamamlanması ve mezuniyet
MADDE 46 – (1) Programdan mezun olmak için, tezin jüri tarafından kabul edilmiş,

enstitü müdürlüğüne teslim edilmiş ve tezin şekil yönünden de uygun bulunmuş olması gerekir.
Eğitim ücreti borcu da bulunmayan öğrenci programdan mezun edilerek kendisine doktora/sa-
natta yeterlik diploması verilir.

(2) Öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı doktora/sanatta yeterlik dip-
lomasında belirtilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olmayanlara talepleri hâlinde, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları
yerine getirmiş olmaları kaydıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diplo-
ması verilir. Bu durumdaki öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ko-
şullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-
renimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama ha-
riç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Disiplin cezası nedeniyle doktora programını tamamlayamamış öğrencilere bu hak verilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 28/1/2008 tarihli ve 26770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılından önce Üniversitede ka-

yıtlı öğrenciler hakkında, talep etmeleri hâlinde bu Yönetmeliğin 48 inci maddesi ile yürür-
lükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Sınavı
(KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’nda başarılı olan öğrencilerin
hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygu-

lanan eğitim-öğretim, kayıt ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktoru un-

vanı almak üzere eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hüküm-
leri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dekan: Fakülte Dekanını,
b) Ders/Staj Kurulu: Bir veya daha fazla tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal

konu ve uygulamaları,
c) Eğitim Komisyonu: Fakülte Eğitim Komisyonunu,
ç) Fakülte: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Fakültenin Kurulunu,
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültenin Yönetim Kurulunu,
f) Kurul Yürütme Komitesi: Kurul eğitim programının yürütülmesinden sorumlu ko-

miteyi,
g) Ölçme Değerlendirme Birimi: Fakülte Ölçme Değerlendirme Birimini,
ğ) Rektör: Üniversite Rektörünü,
h) Seçmeli Ders/Staj Koordinatörü: Seçmeli Ders/Staj eğitiminin yürütülmesi için gö-

revlendirilmiş öğretim üyesini,
ı) Senato: Üniversite Senatosunu,
i) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim düzeyi ve programı
MADDE 5 – (1) Fakülte, ortaöğretime dayalı altı yıllık eğitim-öğretim programını,

Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak
sürdürerek mezunlarına tıp doktoru unvan ve yetkisi verir.

Kesin kayıt ve kayıt koşulları
MADDE 6 – (1) Fakülteye öğrenci kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirle-

diği esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca

belirlenen günlerde Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafınca yürütülür.
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(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Fakülte tarafından onaylı örneği kabul edilir.
(4) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.
(5) Haklı ve geçerli mazereti Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler dı-

şında, zamanında başvurmayan ve istenilen belgeleri tamamlayamayan öğrenci, kayıt hakkını
kaybeder.

(6) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarıla-
rıyla ilgili işlemler Fakülte öğrenci işleri bürosu tarafından yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenciler
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, Senato ta-

rafından belirlenen esas ve usullere göre yapılır.
Kayıt yenileme ve öğrenci katkı payı
MADDE 8 – (1) Her eğitim yılında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı durumuna

göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hüküm-
lerine göre belirlenen öğrenci katkı payını yatırması halinde yeniden kaydı yapılır. Her eğitim
yılı başında kayıt yenileme tarihleri ve bir önceki dönemin başarı sıralamasında ilk % 10’a
giren öğrenciler Dekanlıkça ilan edilir. İlk % 10’a giren öğrenciler o eğitim yılı için ödemeleri
gereken katkı payının yarısını öderler.

(2) Dekanlığın, ilgili mevzuata uygun olarak, ilan edeceği tarihler arasında kaydını ye-
nilemeyen öğrenci, o eğitim yılında devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen bu yıl
eğitim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayıp kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin de-
vamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim
Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Kayıt alma
MADDE 9 – (1) Kendi isteğiyle öğrencilikten ayrılacak olanlar Dekanlığa yazılı olarak

başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması verilerek durum
diplomanın arkasında belirtilir. Bu öğrenciler önceden yatırmış oldukları katkı paylarını geri
alamaz.

Kayıt silme
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin

kaydı silinir.
a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilgili öğrencinin yükseköğretim ku-
rumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Fakülte Yönetim Kurulunun başvurusu üzerine, sağlık kurulu tarafından yapılan in-
celeme sonucunda, ilgili öğrencinin hekimlik yapmasının uygun olmadığına dair rapor verilmiş
olması.

Öğrenci statüsü
MADDE 11 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.
(2) Öğrencilerin azami süre içerisinde öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden ya-

rarlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için ilgili dönemin başında katkı paylarını zamanında
yatırmış ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

(3) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve
46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde, ilgili döneme ait katkı payını ödeyerek ders kaydı
yaptırmak şartıyla derslere ve sınavlara katılırlar. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara
katılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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Yatay geçiş
MADDE 12 – (1) Başka bir Tıp Fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve Senato tarafından belirlenen
koşullar doğrultusunda, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve
denkliği hakkında Eğitim Komisyonunun görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
yapılır. Yatay geçişlerde genel zorunlu derslerin başarısı da dikkate alınır.

Üst sınıflara intibak
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak Fakülteye kesin

kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce sürdürmüş ve başarmış oldukları eğitim programlarının
uygunluğu-eşdeğerliliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, süreleri 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim süresinden düşülerek intibakları
yapılır.

Eğitim süresi
MADDE 14 – (1) Normal eğitim süresi altı yıl; azami eğitim süresi dokuz yıldır. Eğitim

süresinin hesaplanmasında öğrencinin Fakülteye ilk kesin kayıt yaptırdığı eğitim döneminin
başlama tarihi gün, ay ve yıl olarak esas alınır.

(2) Azami süre sonunda eğitimlerini tamamlayamayan ve mezun olamayan öğrencilerin
ilişiği kesilmez, haklarında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş ve intibaklarda eğitim süresi
MADDE 15 – (1) Başka bir fakülteden yatay geçişle gelen veya üst sınıfa intibak etti-

rilen öğrencilerin kalan eğitim-öğretim sürelerinin hesaplanmasında, daha önce öğrenim gör-
dükleri yükseköğretim kurumlarında geçirdikleri süreler ile intibak ettirildikleri sınıf dikkate
alınır.

Eğitim dili ve şekli
MADDE 16 – (1) Fakültenin eğitim dili Türkçedir.
(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda eğitim-öğretim ders kurulları halinde düzenlenir.

Her sınıftaki ders kurullarının sayı ve süreleri Eğitim Komisyonu önerisiyle Fakülte Kurulunca
belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(3) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim-öğretim staj kurulları şeklinde düzenlenir.
Her sınıftaki staj kurullarının sayıları ve süreleri Eğitim Komisyonu önerisiyle Fakülte Kuru-
lunca belirlenir ve Senato onayından sonra uygulanır.

(4) Ders ve Staj kurullarının tümünü başarıyla tamamlayan öğrenci ön-hekimlik döne-
mine başlar. Ön-hekimlik dönemi dilimlerini, eğitim-öğretim dönemi başlangıcında ilan edilmiş
program dahilinde eksiksiz olarak tamamlayan ve dilimlerin tümünden yeterlilik belgesi alan
öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile mezun olurlar.

Eğitim programları
MADDE 17 – (1) İlk üç sınıfta eğitim, ders kurulları şeklinde düzenlenmiş entegre

programlarla yürütülür. Ders kurullarının programları, ilgili kurulun eğitim dönemi başlamadan
önce Fakülte internet sayfasında ve öğrenci panolarında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlan
edilen ders kurul programlarına ilgili sınıfta okuyan tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

(2) Dördüncü ve beşinci sınıfta eğitim, staj kurulları şeklinde düzenlenmiş entegre prog-
ramlarla yürütülür. Staj kurullarının programları, ilgili kurulun eğitim dönemi başlamadan önce
Fakülte internet sayfasında ve öğrenci panolarında Dekanlık tarafından ilan edilir. İlan edilen
staj kurul programlarına ilgili sınıfta okuyan tüm öğrencilerin katılması zorunludur.

(3) Ön-hekimlik dönemi dilimler şeklinde düzenlenir, ön-hekimlik dilimine kayıt yap-
tırmaya hak kazanmış olan öğrenciler gruplara bölünerek dönüşümlü olarak belirlenen tüm di-
limleri tamamlar.

(4) Her ders ve staj kurulu bir ders niteliğindedir.
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Zorunlu ders kurulu
MADDE 18 – (1) İlk üç sınıf eğitimini oluşturan ders kurulları, bir veya daha fazla

tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur.
(2) İlk üç sınıfta verilen eğitimler sonunda öğrencilerin temel ve klinik tıp konularındaki

bilgi ve temel beceri ihtiyaçları tamamlanır.
(3) Ders kurullarının kuramsal konu ve uygulama içeriği insan doğasına uygun bir akış

içinde sunulur. Ders kurullarının konu bütünlük ve uyumu ile lisans eğitiminin gereklerine uy-
gunluğu Eğitim Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Ders kurulları içinde, kurulun teması-temaları ile ilişkili Anabilim Dalları, Eğitim
Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

(5) Her ders kurulu için Fakülte Kurulu tarafından belirlenen kuramsal konuyu anlata-
cak ve uygulamaları yürütecek öğretim üyeleri, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca kurulun
Yürütme Komitesi Başkanlığına bildirilir.

(6) Ders Kurulu Yürütme Komitesi, kuramsal konu ve uygulamaların kurul içi yerleşimi
ve tarihlerini bir bütünlük oluşturacak şekilde belirler.

(7) İlgili ders kurulunun eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasının ardından, en geç
onbeş gün içinde;

a) Kurul Yürütme Komitesi öğrenci ve öğretim üyesi geri-bildirimlerini değerlendirmek
amacıyla, kurul eğitim programına katkı veren tüm öğretim üyeleri ve Kurul Yürütme Komitesi
Başkanı tarafından belirlenen kurulu başarı ile tamamlamış bir ve başarısız olmuş bir öğrencinin
katılımı ile toplanır, bir sonraki eğitim-öğretim dönemi için önerilerini ve yeni eğitim döne-
minde uygulanacak eğitim program taslağını rapor halinde dekanlığa sunar,

b) Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Akademik Kurulu, ders kurulu eğitim programını iz-
lemekle görevlendirdiği öğretim üyesinin kurul eğitim programı ve uygulanması ile ilgili de-
ğerlendirmelerini görüşmek üzere toplanır, sonuç raporu ve önerilerini dekanlığa sunar.

(8) Tüm ders kurullarına ait önerilerin yedinci fıkra hükümlerine uygun olarak Dekan-
lığa ulaşmasından sonra on gün içinde Eğitim Komisyonu toplanarak yeni dönemde uygula-
nacak eğitim programı taslağını hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunar.

(9) Ders kurulu eğitim programları, Eğitim Komisyonu önerisi dikkate alınarak Fakülte
Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili kurulun eğitim dönemi başlamadan önce Dekanlık tara-
fından öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

Zorunlu staj kurulu
MADDE 19 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıf eğitimini oluşturan Staj kurulları, bir veya

daha fazla tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal konu ve uygulamalardan oluşur.
(2) Staj kurulları içinde, kurulun teması-temaları ile ilişkili Anabilim Dalları, Eğitim

Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Her staj kurulu için Fakülte Kurulu tarafından belirlenen kurumsal konuları anlata-

cak ve uygulamaları yürütecek öğretim üyeleri, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca kurulun
Yürütme Komitesi Başkanlığına bildirilir.

(4) Staj Kurulu Yürütme Komitesi, kuramsal konu ve uygulamaların kurul içi yerleşimi
ve tarihlerini bütünlük oluşturacak şekilde düzenler.

(5) İlgili Staj Kurulunun, yıl içindeki tüm döngülerinin tamamlanmasının ardından en
geç onbeş gün içinde;

a) Kurul Yürütme Komitesi öğrenci ve öğretim üyesi geri-bildirimlerini değerlendirmek
amacıyla kurul eğitim programına katkı veren tüm öğretim üyeleri ve Kurul Yürütme Komitesi
Başkanı tarafından belirlenen kurulu başarı ile tamamlamış bir ve başarısız olmuş bir öğrencinin
katılımı ile toplanır, bir sonraki eğitim-öğretim dönemi için önerilerini ve yeni eğitim döne-
minde uygulanacak eğitim program taslağını rapor halinde dekanlığa sunar,
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b) Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Akademik kurulu, staj kurulu eğitim programını izle-
mekle görevlendirdiği öğretim üyesinin kurul eğitim programı ve uygulanması ile ilgili değer-
lendirmelerini görüşmek üzere toplanır, sonuç raporu ve önerilerini dekanlığa sunar.

(6) Tüm staj kurullarına ait önerilerin yedinci fıkra hükümlerine uygun olarak dekanlığa
ulaşmasından sonra on gün içinde Eğitim Komisyonu toplanarak yeni dönemde uygulanacak
eğitim programı taslağını hazırlayarak Fakülte Kuruluna sunar.

(7) Staj kurulu eğitim programları, Eğitim Komisyonu önerisi dikkate alınarak Fakülte
Kurulunca belirlenir ve ilgili kurulun eğitim dönemi başlamadan önce Dekanlık tarafından öğ-
renci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

Seçmeli ders kurulu
Madde 20 – (1) Eğitimin ilk üç sınıfında öğrenciler sınıf geçmek için gerekli olan top-

lam 60 kredinin, en fazla %75’ini (45 kredi) zorunlu ders ve ders kurullarını, en az %25’ini
(15 kredi) ise seçmeli ders/ders kurulları başarı ile bitirerek tamamlamak zorundadırlar.

(2) Seçmeli ders kurullarının toplam kredisinin %80’i (12 kredi) alan içi, %20’si (3 kre-
di) alan dışı ders/ders kurullarını başarı ile tamamlayarak elde edilmelidir.

(3) Seçmeli ders kurulu bir veya daha fazla tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal
konu ve/veya uygulamalardan oluşur.

(4) Seçmeli Ders Kurulu Koordinatörleri Eğitim Komisyonu tarafından iki eğitim yılı
görev yapmak üzere seçilirler.

(5) Seçmeli Ders Kurulu Koordinatörleri kurul eğitim programının yürütülmesinden
sorumludur.

(6) Seçmeli ders kurulunun yıl içindeki tüm döngülerinin tamamlanmasının ardından
onbeş gün içinde;

a) Seçmeli Ders Kurulu Koordinatörleri, kurula katkıda bulunan öğretim üyeleri ve Fa-
külte öğrenci temsilcisinin belirlediği kurulu başarı ile tamamlamış bir ve başarısız olmuş bir
öğrencinin katılımı ile kurul sonu değerlendirmesini yapar; sonuç raporu ve bir sonraki eğitim
yılında uygulanacak eğitim program taslağını hazırlayarak dekanlığa sunar.

b) Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Akademik Kurulu, seçmeli ders kurulu eğitim progra-
mını izlemekle görevlendirdiği öğretim üyesinin kurul eğitim programı ve uygulanması de-
ğerlendirmelerini görüşmek üzere toplanır, sonuç raporu ve önerilerini hazırlayarak dekanlığa
sunar.

(7) Her Eğitim yılının Nisan ayının ilk haftasında öğretim üye veya üyeleri yeni seçmeli
ders kurulu tekliflerini oluşturarak Dekanlığa sunabilirler. Bu durumda, Nisan ayının ikinci
haftasında eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısının başkanlığında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Akademik Kurulu tarafından belirlenen iki öğretim üyesi yeni seçmeli ders kurulu tekliflerini
değerlendirir; lisans eğitiminin gerekleri, ülkemizin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını göz önüne ala-
rak ve gereğinde katkıda bulunabileceği düşünülen öğretim üyelerini de davet ederek yeni seç-
meli ders kurulu eğitim program taslaklarını hazırlar, Eğitim Komisyonuna sunar.

(8) Eğitim Komisyonu her yıl Haziran ayının içinde toplanarak bu maddenin altıncı ve
yedinci fıkra hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan seçmeli ders kurulları eğitim program
taslaklarına son şeklini verir ve Fakülte Kuruluna sunar.

(9) Seçmeli Ders Kurulu Programları, Eğitim Komisyonu önerisi dikkate alınarak Fa-
külte Kurulunca belirlenir ve seçmeli ders kurulu eğitim dönemi başlamadan önce Dekanlık
tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.
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Seçmeli staj kurulu
Madde 21 – (1) Eğitimin dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenciler sınıf geçmek için

gerekli olan toplam 60 kredinin, en fazla %75’ini (45 kredi) zorunlu staj kurullarını, en az
%25’ini (15 kredi) ise seçmeli ders/staj kurullarını başarı ile bitirerek tamamlamak zorunda-
dırlar.

(2) Seçmeli ders/staj kurullarının toplam kredisinin %80’ini (12 kredi) alan içi, %20’sini
(3 kredi) alan dışı ders/staj kurullarını başarı ile tamamlayarak elde edilmelidir.

(3) Seçmeli staj kurulu bir veya daha fazla tema etrafında biraraya toplanmış kuramsal
konu ve/veya uygulamalardan oluşur.

(4) Seçmeli Staj Kurulu Koordinatörleri Eğitim komisyonu tarafından iki eğitim yılı
görev yapmak üzere seçilirler.

(5) Seçmeli Staj Kurulu Koordinatörleri kurul eğitim programının yürütülmesinden so-
rumludur.

(6) Seçmeli staj kurulunun yıl içindeki tüm döngülerinin tamamlanmasının ardından
en geç onbeş gün içinde;

a) Seçmeli Staj Kurul Koordinatörleri kurula, katkıda bulunan öğretim üyeleri ve Fa-
külte öğrenci temsilcisinin belirlediği ilgili kurulu başarı ile tamamlamış bir ve başarısız olmuş
bir öğrencinin katılımı ile kurul sonu değerlendirmesini yapar, sonuç raporu ve bir sonraki eği-
tim yılında uygulanacak eğitim program taslağını hazırlayarak dekanlığa sunar.

b) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın Akademik Kurulu, seçmeli staj kurulu eğitim prog-
ramını izlemekle görevlendirdiği öğretim üyesinin kurul eğitim programı ve uygulanması de-
ğerlendirmelerini görüşmek üzere toplanır, sonuç raporu ve önerilerini hazırlayarak dekanlığa
sunar.

(7) Her Eğitim yılının Nisan ayının ilk haftasında öğretim üye veya üyeleri yeni seçmeli
staj kurulu tekliflerini oluşturarak Dekanlığa sunarlar. Nisan ayının ikinci haftasında eğitimden
sorumlu Dekan Yardımcısının başkanlığında Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Kurulu ta-
rafından belirlenen iki öğretim üyesi yeni seçmeli staj kurulu tekliflerini değerlendirir, lisans
eğitiminin gerekli ve ülkenin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını göz önüne alarak gereğinde katkıda
bulunabileceği düşünülen öğretim üyelerini de davet ederek yeni seçmeli staj kurulu eğitim
program taslaklarını hazırlar ve Eğitim Komisyonuna sunar.

(8) Eğitim Komisyonu her yıl Haziran ayı içinde toplanarak bu maddenin altıncı ve ye-
dinci fıkra hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan seçmeli staj kurulu eğitim program tas-
laklarına son şeklini verir ve Fakülte Kuruluna sunar.

(9) Seçmeli staj kurulu eğitim programları, Eğitim Komisyonu önerisi dikkate alınarak
Fakülte Kurulunca belirlenir ve seçmeli ders kurulu eğitim dönemi başlamadan önce Dekanlık
tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

Dikey koridor dersleri
MADDE 22 – (1) Zorunlu ders kurullarının temaları dışında kalan konular dikey kori-

dor dersleri olarak düzenlenebilirler.
(2) Bu derslerin eğitim programı, ölçme ve değerlendirme kriterleri Dekanlığın önerisi

ile Fakülte Kurulu tarafından eğitim dönemi başlamadan belirlenerek, Dekanlık tarafından öğ-
renci panoları ve Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

Klinik beceri eğitimi
MADDE 23 – (1) Öğrencilere ilk üç sınıf eğitim programı içerisinde diğer program

ögeleri ile ve sınıflar içinde bütünlük oluşturacak şekilde klinik beceri eğitimi verilir.
(2) Bu eğitim, beceri eğitimi ilkelerine uygun olarak ve tam öğrenme prensibiyle verilir.
(3) Klinik beceri eğitiminin kapsamı Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir, ders ku-

rullarına dağıtılır.

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 42



(4) Klinik beceri eğitim oturumlarının tarihleri ve yerleri, kurul yürütme komiteleri ta-
rafından kurul dersleriyle bütünlük oluşturacak şekilde belirlenir.

(5) Öğrenciler dördüncü sınıfa başlamadan önce ilk üç sınıf eğitimindeki ders kurulla-
rında verilen bütün klinik beceri eğitimlerinden yeterlik almak zorundadır.

Eğitim komisyonu
MADDE 24 – (1) Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Ders

ve Staj Kurulu Yürütme Komitesi Başkanları, Ön Hekimlik Dönem Başkanı, Tıp Eğitimi Ana-
bilim Dalı Başkanı ve Ölçme Değerlendirme Birimi Başkanı’ndan oluşur.

(2) Eğitim komisyonunun sürekli üyeleri dışında kalan Ders ve Staj Yürütme Komitesi
Başkan ve üyeleri ile Ön Hekimlik Dönem Başkanı ve dilim sorumluları, Dekan’ın teklifi ile
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve iki eğitim yılı görev yaparlar. Bu üyelerin görev süresi,
ilgili eğitim yılında bütün zorunlu/seçmeli ders/staj kurullarının eğitim program taslaklarının
düzenlenerek Fakülte Kurulunda onaylanması sonrasında sona erer.

(3) Eğitimin sürdürüleceği zorunlu ders ve staj kurullarının sayısı, süresi, kuramsal ko-
nu-uygulama içerikleri, hangi Anabilim Dallarının eğitime katılacağı ve eğitim programları il-
gili zorunlu ders ve staj yürütme komitesi değerlendirme raporu-önerilerini ve Tıp Eğitimi
Anabilim Dalı değerlendirme raporu-önerilerini de dikkate alarak yıllık eğitim programı halinde
Eğitim Komisyonu tarafından Mayıs ayı içinde düzenlenir ve Fakülte Kuruluna önerilir.

(4) Eğitimin sürdürüleceği seçmeli ders ve staj kurullarının sayısı, süresi, kuramsal ko-
nu-uygulama içerikleri, hangi Anabilim Dallarının eğitime katılacağı, öğrenci kontenjanları ve
eğitim programları seçmeli ders veya staj kurulu koordinatörü değerlendirme raporu-önerilerini
ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı değerlendirme raporu-önerilerini de dikkate alarak yıllık eğitim
programı halinde Eğitim Komisyonu tarafından Haziran ayı içinde düzenlenir ve Fakülte Ku-
ruluna önerilir.

(5) Eğitim Komisyonu, ön-hekimlik dönem başkanlığınca hazırlanan raporu da değer-
lendirerek her yılın Haziran ayı içinde bir sonraki eğitim döneminin ön-hekimlik dönemi eğitim
programına son şeklini verir ve Fakülte Kurulunun onayına sunar.

Ders kurulu yürütme komitesi
MADDE 25 – (1) Ders Kurulu Yürütme Komitesi kurul eğitim programının yürütül-

mesinden sorumludur.
(2) Ders Kurulu Yürütme Komitesi, Dekan’ın teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından be-

lirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(3) Ders Kurulu Yürütme Komitesi Başkan ve üyeleri iki eğitim yılı boyunca görev ya-

par, bu üyelerin görevi ilgili kurulun bir sonraki eğitim döneminin programının Fakülte Kuru-
lunda onaylanması sonrasında sona erer.

(4) Ders Kurulu Yürütme Komitesi, ders kurulunun eğitim döneminin sona ermesinin
ardından öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini de alarak, sonuç raporunu hazırlar yeni
eğitim döneminde uygulanacak eğitim programı taslağını Ders Kurulunun bitiminden sonra
en geç onbeş gün içinde Dekanlığa sunar.

(5) Kuramsal ve uygulamalı eğitimi gerçekleştirecek olan öğretim üyelerinin, kuramsal
ve uygulamalı eğitim konularının amaç ve öğrenim hedeflerini ve bu hedeflere uygun içerikleri
hazırlamalarını sağlar.

(6) Gereğinde öğrencilere yönelik kılavuzları hazırlar ve dağıtımını sağlar.
(7) Ders kurulu eğitim programında zorunlu nedenlerle değişiklik yapılması gerekti-

ğinde durumu öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde öğrencilere duyurur.
(8) Ölçme değerlendirmede kullanılacak soruların içerik incelemesini yapar, teknik in-

celemeler ve kurul sınavlarının yapılabilmesi için Ölçme Değerlendirme Birimi ile birlikte ça-
lışır.
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Staj kurulu yürütme komitesi
MADDE 26 – (1) Staj Kurulu Yürütme Komitesi kurul eğitim programının yürütül-

mesinden sorumludur.
(2) Staj Kurulu Yürütme Komitesi, Dekan’ın teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından be-

lirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.
(3) Staj Kurulu Yürütme Komitesi Başkan ve üyeleri iki eğitim yılı boyunca görev ya-

par, bu üyelerin görevi ilgili kurulun bir sonraki eğitim döneminin programının Fakülte Kuru-
lunda onaylanması sonrasında sona erer.

(4) Staj Kurulu Yürütme Komitesi, kurulunun eğitim döneminin sona ermesinin ardın-
dan öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimlerini de alarak sonuç raporunu bir sonraki yılın staj
kurulu eğitim program taslağını Staj Kurulunun bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde
dekanlığa sunar.

(5) Kuramsal ve uygulamalı eğitimi gerçekleştirecek olan öğretim üyelerinin, kuramsal
ve uygulamalı eğitim konularının amaç ve öğrenim hedeflerini ve bu hedeflere uygun içerikleri
hazırlamalarını sağlar.

(6) Gereğinde öğrencilere yönelik kılavuzları hazırlar ve dağıtımını sağlar.
(7) Ders Kurulu eğitim programında zorunlu nedenlerle değişiklik yapılması gerekti-

ğinde durumu öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde öğrencilere duyurur.
(8) Ölçme değerlendirmede kullanılacak soruların içerik incelemesini yapar, teknik in-

celemeler ve kurul sınavlarının yapılabilmesi için Ölçme Değerlendirme Birimi ile birlikte ça-
lışır.

Seçmeli ders/staj kurulu koordinatörü
MADDE 27 – (1) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörü, Kurul eğitim programının

yürütülmesinden sorumludur.
(2) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörü, Eğitim Komisyonu tarafından iki eğitim

yılı görev yapmak üzere seçilir, bu üyelerin görevi ilgili kurulun bir sonraki eğitim döneminin
programının Fakülte Kurulunda onaylanması sonrasında sona erer.

(3) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörünün herhangi bir şekilde görevden çekilmesi
durumunda aynı usullere göre yeni üye iki eğitim yılı görev yapmak üzere seçilir.

(4) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörleri, seçmeli ders kurulunun tüm öğe ve dön-
güleri ile tamamlanmasının ardından on gün içinde kurula katkıda bulunan öğretim üyeleri ve
Fakülte öğrenci temsilcisinin belirlediği ilgili kurulu tamamlamış iki öğrencinin katılımı ile
kurul sonu değerlendirmesini yapar, sonuç raporunu ve bir sonraki eğitim yılında uygulanacak
eğitim program taslağını hazırlayarak dekanlığa sunar.

(5) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörleri, kuramsal ve uygulamalı eğitimi gerçek-
leştirecek olan öğretim üyelerinin, kuramsal ve uygulamalı eğitim konularının amaç ve öğrenim
hedeflerini ve bu hedeflere uygun içerikleri hazırlamalarını sağlar.

(6) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörleri, gereğinde öğrencilere yönelik kılavuzları
hazırlar ve dağıtımını sağlar.

(7) Seçmeli Ders/Staj Kurulu Koordinatörleri, ders/staj kurulu eğitim programında zo-
runlu nedenlerle değişiklik yapılması gerektiğinde durumu öğrenci panoları ve Fakülte internet
sitesinde öğrencilere duyurur.

Ön hekimlik dönemi
MADDE 28 – (1) Fakültenin altıncı sınıfında uygulanan eğitimin bütünü ön-hekimlik

dönemi olarak tanımlanır.
(2) Ön-hekimlik Dönemi Başkanı ve dilim sorumluları Dekan’ın önerisi ile Fakülte

Kurulu tarafından seçilir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                   1 Ekim 2013 – Sayı : 28782

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 44



(3) Ön-hekimlik Dönem Başkanı ve dilim sorumluları iki eğitim yılı boyunca görev
yaparlar,

(4) Ön-hekimlik Dönem Başkanı, ön-hekimlik dilimlerinin yürütülmesini ve koordi-
nasyonu sağlar, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini izler ve denetler.

(5) Ön-hekimlik Dilim Sorumlusu, sorumlu olduğu ön-hekimlik diliminin yürütülme-
sinden sorumludur.

(6) Ön-hekimlik dilimlerinde uygulanacak eğitim programı, ilgili dilime katkı veren
Anabilim Dalları Akademik kurullarında Mayıs ayı içinde görüşülerek dilim sorumlusuna ve-
rilir. Dilim sorumluları bu program taslağını en geç Mayıs ayının son haftasında ön-hekimlik
dönem başkanına sunar.

(7) Ön-hekimlik Dönem Başkanı, eğitim dönemi ile ilgili program değerlendirme faa-
liyetlerini yürütür ve dilim sorumluları ile birlikte hazırladığı sonuç raporunu ve yeni eğitim
döneminin program taslağını en geç Haziran ayının ikinci haftasında Dekanlığa sunar.

(8) Tıp Eğitimi Anabilim Dalının Akademik Kurulu, ön-hekimlik eğitim programını
izlemekle görevlendirdiği öğretim üyesinin ön-hekimlik dönemi eğitim programı ve uygulan-
ması ile ilgili değerlendirmelerini görüşmek üzere toplanır, sonuç raporu ve önerilerini hazır-
layarak en geç Haziran ayının ikinci haftasında Dekanlığa sunar.

(9) Eğitim Komisyonu, her yılın Haziran ayı içinde bir sonraki eğitim döneminin ön-
hekimlik dönemi eğitim programına son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayına sunar. Fa-
külte Kurulunca belirlenen ön-hekimlik dönemi eğitim programı eğitim dönemi başlamadan
önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

Ölçme değerlendirme birimi
MADDE 29 – (1) Ölçme Değerlendirme Birimi, Dekanın teklifi ile Fakülte Kurulu ta-

rafından bir yıl görev yapmak üzere seçilen beş öğretim üyesi ile Dekan tarafından belirlenen
personelden oluşur.

(2) Ölçme Değerlendirme Birimi Başkanı, Ölçme Değerlendirme Biriminde görevli
öğretim üyeleri arasından Dekanın teklifi ile Fakülte Kurulu tarafından seçilir.

(3) Zorunlu haller dışında bir yıl içinde Ölçme Değerlendirme Biriminde görevli öğre-
tim üyeleri en fazla ikisi değişebilir.

(4) Ölçme Değerlendirme Birimi;
a) Fakülte eğitim sisteminde kullanılan tüm ölçme değerlendirme aşamalarının izlen-

mesi ve değerlendirmesinden.
b) Zorunlu ders kurullarının ara sınavları dışında kalan ders kurulu kuramsal sınavların

ilgili ders yürütme komiteleri ile işbirliği içinde yapılmasından.
c) Birim tarafından düzenlenen sınavların sonuçlarının belirlenmesinden ve duyurul-

masından.
ç) Soru bankası oluşturulmasından ve soru bankasındaki soruların sınav öncesi ve son-

rası teknik değerlendirmelerinin yapılmasından.
d) Soruların ve sınavlara ilişkin tüm evrakların güvenli şekilde saklanmasından.
sorumludur.
(5) Ölçme Değerlendirme Biriminde görevli öğretim üyelerinin görevi, görev süreleri-

nin dolduğu eğitim-öğretim yılının son sınavlarının yapılıp kesin sonuçlarının ilanı ile sona
erer.

Akademik takvim
MADDE 30 – (1) Fakülte akademik takvimi; her yıl en geç Haziran ayı içinde Eğitim

Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulunca tespit edilir, Senato tarafından onaylanır ve eğitim
yılı başlamadan önce öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde öğrencilere duyurulur.
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Devam zorunluluğu
MADDE 31 – (1) Tüm staj ve ders kurullarına devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar

şunlardır;
a) Zorunlu/seçmeli ders kurullarında ve genel zorunlu derslerde kuramsal derslerin

%30’undan fazlasına katılmayan öğrenci ders kuruluna devam etmemiş sayılır ve ilgili kurulun
ya da genel zorunlu dersin hiçbir sınavına alınmaz.

b) Zorunlu/seçmeli ders kurullarında laboratuvar, tartışma, seminer, klinik ve saha ça-
lışmaları gibi uygulamaların süresinin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ders kuruluna
devam etmemiş sayılır ve ilgili kurulun hiçbir sınavına alınmaz.

c) Zorunlu/seçmeli staj kurullarında, staj kurulu eğitim süresinin her haftası için bir
günden fazla süre ile staj eğitim programına katılmayan öğrenci staj kuruluna devam etmemiş
sayılır ve ilgili kurulun hiçbir sınavına alınmaz. Zorunlu/seçmeli staj kuruluna katkı sağlayan
Anabilim Dallarının bölünmüş dilimler halinde eğitim programı uygulaması durumunda de-
vamsızlık hesabında herbir dilimin süresi ayrı ayrı değerlendirilir. Devamsızlık hesabında gün
içindeki etkinliklerden herhangi birine katılmamak bir günlük devamsızlık sayılır.

ç) Ön-hekimlik dilimlerinde belirlenmiş program süresinin her dört haftası için bir gün-
den fazla süre ile eğitim programına katılmayan öğrenci devam etmemiş ve ilgili ön-hekimlik
dilimini başarı ile tamamlamamış kabul edilir. Ancak, mazeretleri nedeni ile ön-hekimlik dilimi
süresinin her bir haftası için en fazla bir güne kadar devamsızlığı olan öğrencilerden mazereti
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, devam edemedikleri uygulama çalışmalarını ön-
hekimlik dilim sorumlu öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek şartıyla devam
koşulunu sağlamış sayılırlar. Devamsızlık hesabında gün içindeki etkinliklerden herhangi birine
katılmamak bir günlük devamsızlık sayılır. Mazeretli devamsızlık sınırını aşanlar ile sınırı aş-
mamakla birlikte mazeret bildirmeyen, mazereti kabul edilmeyen ya da telafi çalışması yap-
mayan öğrenciler ilgili ön-hekimlik dilimini tekrar ederler.

Mazeretler
MADDE 32 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır:
a) Öğrencilerin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, bu ma-

zeretlerini sağlık raporu ile belgelendirmeleri gerekir. Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca
kabul edilen öğrenciler, mazeretleri süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

b) Öğrencilerin anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunlardan birinin
ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması veya kaza, doğal afet, tutuk-
luluk, ailevi ve ekonomik nedenlerden mazeretli sayılabilmesi için mazeretlerini belgelendir-
meleri gerekir.

c) Genel hükümlere göre kolluk kuvvetleri tarafından göz altına alınma, tutukluluk veya
kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan sürekli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası almış
olanlar mazeretli sayılmazlar.

ç) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç beş
iş günü içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan başvurular işleme konulmazlar.

d) Öğrencilerin her türlü mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek
kabul veya ret edilir.

e) Türkiye’yi ve Üniversiteyi, milli takım ve üniversitelerarası folklorik, sportif, kültürel
ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara ve
bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle eğitime devam edemedikleri
süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri
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uygulama çalışmalarını telafi eder ve katılamadıkları sınavlara Fakülte Yönetim Kurulunca be-
lirlenecek tarihlerde girer. Ancak zorunlu veya seçmeli ders/staj kurullarında kuramsal ders
veya uygulama çalışmalarının yarısından fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız
sayılırlar, bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders/staj kurulunu tekrar ederler.

f) Bireysel çalışmaları sonucu bilimsel toplantılarda sunumu kabul edilen, ulusal ve
uluslararası kültürel ve sportif faaliyetlere seçilen öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ile izin verilebilir. Bu şekilde izin verilenler ile YÖK tarafından izin verilmesi talep edilen öğ-
renciler, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi eder
ve katılamadıkları sınavlara, ilgili Ders veya Staj Yürütme Komitesi tarafından belirlenecek
tarihlerde girer. Ancak zorunlu veya seçmeli ders/staj kurullarında kuramsal ders veya uygu-
lama çalışmalarının yarısından fazlasına katılmayan öğrenciler her koşulda devamsız sayılırlar,
bitirme sınavlarına alınmazlar ve ilgili ders/staj kurulunu tekrar ederler.

Kayıt dondurma
MADDE 33 – (1) Uzun süreli hastalıklar, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet, as-

kerlik, ekonomik nedenler, Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması gibi
haklı ve geçerli bir mazeretinin olması ve bunun Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilmesi halinde öğrencinin kaydı bir defada en çok bir yıl için dondurulabilir. Bu şekilde kaydı
dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma süresi, azami
eğitim süresine ilave edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Başarı Durumları ve Mezuniyete İlişkin Esaslar

Sınav türleri
MADDE 34 – (1) Öğrencilerin başarı durumunu belirlemek amacı ile aşağıdaki sınavlar

yapılır:
a) Zorunlu ders kurulu ara sınavları.
b) Ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavları.
c) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavları.
ç) Klinik beceri sınavları.
d) Staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavları.
e) Staj kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavları.
f) Ders kurulu bütünleme sınavları.
g) Staj kurulu bütünleme sınavları.
ğ) Staj/Ders kurulları tek kurul sınavları.
Ders kurulu ara sınavları
MADDE 35 – (1) Eğitim süresi beş hafta ve daha kısa olan zorunlu ders kurullarında

ara sınav yapılmaz. Eğitim süresi altı hafta ve üzerinde olan zorunlu ders kurullarında bir ara
sınav, eğitim süresinin yarısı tamamlandığında uygulanmak üzere düzenlenir.

(2) Ara sınav tarihi, Kurul Yürütme Komitesi tarafından kurul başlamadan önce eğitim
programı ile birlikte ilan edilir.

(3) Ara sınav kuramsal bilgi ölçmeye ve ara sınavın uygulandığı tarihe kadar işlenmiş
olan kuramsal konuları değerlendirmeye yönelik uygulanır.

(4) Değerlendirmede klasik veya çoktan seçmeli sorular kullanılabilir.
(5) Ara sınav sonuçları en geç beş gün içinde açıklanır.
(6) Kurul ara sınavlarına katılmayan öğrenciler sıfır (0) not alırlar.
(7) Ara sınavdan alınan not ders kurulu kuramsal notuna %30 oranında katkıda bulu-

nur.
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(8) Bütünleme veya tek kurul sınavlarının kurul kuramsal notunun hesaplanmasında
ara sınav notu dikkate alınmaz.

(9) Ders kurulu ara sınavlarına mazeretli olarak katılmayan ve mazereti Fakülte Yöne-
tim Kurulunca kabul edilen öğrencilere, katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı
verilir. Bu durumdaki öğrenciler verilen sınav hakkını kurul başkanlarınca belirlenen ve Fa-
kültenin internet sayfasında ilan edilen tarihte kullanırlar.

Ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavları
MADDE 36 – (1) Zorunlu ders kurullarının her birinin sonunda bir kuramsal değer-

lendirme sınavı aşağıdaki, esaslara göre uygulanır.
a) Ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve

ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir.
b) Ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavının tarihi kurul yürütme komisyonu

komitesi tarafından kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir.
c) Sınavda, ders kurulu kuramsal kapsamının tamamını içeren, kuramsal bilgi ölçmeye

yönelik sorular kullanılır. Değerlendirmede çoktan seçmeli sorular kullanılabilir. Kullanılacak
soruların sınavdan önce Kurul Yürütme Komitesi tarafından içerik ve Ölçme Değerlendirme
Birimi tarafından teknik incelemeleri yapılır.

ç) Ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavının yapıldığı gün başka ders ya da
sınav yapılmaz.

d) Ders Kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavında tam notun %50’sini almak ge-
rekir, bu notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girer.

e) Zorunlu ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınav notu ders kurulu kuramsal
notuna %70 oranında katkıda bulunur.

(2) Alan içi seçmeli ders kurullarında kurul sonu değerlendirme sınavı yapılıp yapıl-
mayacağı ve başarı şartları her bir seçmeli ders kurulu için Eğitim Komisyonu önerisi ile Fa-
külte Kurulunca ayrı ayrı belirlenir ve ders kurulu eğitim programı ile birlikte seçmeli ders ku-
rulu eğitim dönemi başlamadan önce öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

(3) Alan dışı seçmeli ders kurullarında, ders kurulunu başarı ile tamamlamış olmak için
ders kuruluna devam etmiş olma şartı aranır.

Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavları
MADDE 37 – (1) Zorunlu ders kurulları sonunda, kurulda yürütülen uygulama çalış-

malarından, Kurul Yürütme Komitesi tarafından gerekli görülenler için uygulama sınavı aşağı-
daki, esaslara göre yapılır.

a) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve
ilan edilmiş diğer koşulları yerine getirmek gerekir.

b) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavının yöntemi ve kapsamı, kurula
katkı veren Anabilim Dallarının katkı oranı öğrenim hedefleri gözetilerek Kurul Yürütme Ko-
mitesi tarafından belirlenir ve kurul başlamadan önce ders programı ile birlikte ilan edilir.

c) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavı, tek bir oturumda uygulanabileceği
gibi teknik nedenlerle ders kuruluna katkı veren her bir Anabilim Dalı için her biri farklı mekan
ve zamanlarda uygulan sınavlar şeklinde de düzenlenebilir.

ç) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavı birden fazla oturumda gerçekleş-
tirilmiş ise her bir Anabilim Dalı için kurul uygulamalara katkıları oranında bir ağırlık katsayısı
belirlenerek, her durumda tek bir kurul uygulama notu hesaplanarak ilan edilir. Bu durumda,
not hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir
üst tam sayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

d) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavında tam notun %50’sini almak ge-
rekir, bu notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girer.
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e) Ders kurulu sonu uygulama değerlendirme alınacak notlar kurul başarı notuna %30
oranında katkıda bulunur.

(2) Alan içi seçmeli ders kurullarında kurul sonu uygulama değerlendirme sınavı yapılıp
yapılmayacağı ve başarı şartları her bir seçmeli ders kurulu için eğitim Komisyonu önerisi ile
Fakülte Kurulunca ayrı ayrı belirlenir ve ders kurulu eğitim programı ile birlikte seçmeli ders
kurulu eğitimi başlamadan önce öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

(3) Alan dışı seçmeli ders kurullarında, ders kurulunu başarı ile tamamlamış olmak için
ders kuruluna devam etmiş olma şartı aranır.

Klinik beceri sınavları
MADDE 38 – (1) Klinik beceri eğitimlerinin sonunda, yeterlik belirlemeye yönelik

beceri ölçme sınavları düzenlenir. Eğitim sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan
öğrencilerin, ilgili kurulun ders kurulu sonu değerlendirme sınavı haftasında, ilgili kurulun bü-
tünleme haftasında ve tek kurul sınavı haftasında yapılacak ek beceri sınavları ile yeterliklerini
tamamlamaları gerekir.

Staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavları
MADDE 39 – (1) Zorunlu staj kurullarının sonunda, staj eğitim programı kapsamına

uygun yapılandırılmış kurul sonu kuramsal değerlendirme sınavı aşağıdaki esaslara göre uy-
gulanır.

a) Staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavına girebilmek için kayıt, devam ve
ilan edilmiş diğer şartları yerine getirmek gerekir.

b) Staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavının tarihi, ilgili staj kurulu başlama-
dan önce Kurul Yürütme Komitesi tarafından ders programı ile birlikte ilan edilir.

c) Staj Kurulu Yürütme Komitesi, staj kuramsal programına katkı veren tüm Anabilim
Dallarından katkıları oranında, beş seçenekli çoktan seçmeli soru alarak kurul sonu kuramsal
değerlendirme sınavını düzenler ve tek oturumda uygular.

ç) Staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavında tam notun %50’sini almak gere-
kir, bu notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girer.

d) Bu sınavda alınan not staj kurulu başarı notuna % 70 oranında katkıda bulunur.
(2) Alan içi seçmeli staj kurullarında, kurul sonu kuramsal değerlendirme sınavı yapılıp

yapılmayacağı ve başarı şartları her bir seçmeli staj kurulu için eğitim Komisyonu önerisi ile
Fakülte Kurulunca ayrı ayrı belirlenir ve staj kurulu eğitim programı ile birlikte seçmeli staj
kurulu eğitimi başlamadan önce öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir,

(3) Alan dışı seçmeli staj kurullarında, staj kurulunu başarı ile tamamlamış olmak için
staj kuruluna devam etmiş olma şartı aranır.

Staj kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavları
MADDE 40 – (1) Zorunlu staj kurullarının sonunda, staj eğitim programı kapsamına

uygun yapılandırılmış kurul sonu uygulama değerlendirme sınavı aşağıdaki esaslara göre uy-
gulanır.

a) Uygulama sınavına girebilmek için kayıt, devam ve ilan edilmiş diğer koşulları yerine
getirmek gerekir.

b) Uygulama sınavının yöntemi ve kapsamı, kurula katkı veren Anabilim dallarının kat-
kı oranı Staj Kurulu Yürütme Komitesi tarafından belirlenir ve kurul başlamadan önce ders
programı ile birlikte ilan edilir.

c) Staj Kurulu uygulama sınavı, tek bir oturumda uygulanabileceği gibi teknik neden-
lerle ders staj kuruluna katkı veren her bir Anabilim dalı için her biri farklı mekan ve zaman-
larda uygulanan sınavlar şeklinde de düzenlenebilir.
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ç) Kurul Uygulama sınavı birden fazla oturumda gerçekleştirilmiş ise her bir Anabilim
Dalı için kurul uygulamalarına katkıları oranında bir ağırlık katsayısı belirlenerek, her durumda
tek bir kurul uygulama notu hesaplanarak ilan edilir. Bu durumda, not hesaplarında ondalık
noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tam sayıya, küçükse
bir alt tam sayıya eşitlenir.

d) Staj kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavında tam notun %50’sini almak ge-
rekir, bu notu alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girer.

e) Alınacak notlar staj kurulu başarı notuna %30 oranında katkıda bulunur.
(2) Alan içi seçmeli staj kurullarında kurul sonu uygulama değerlendirme sınavı yapılıp

yapılmayacağı ve başarı şartları her bir seçmeli staj kurulu için Eğitim Komisyonu önerisi ile
Fakülte Kurulunca ayrı ayrı belirlenir ve staj kurulu eğitim programı ile birlikte seçmeli staj
Kurulu eğitimi başlamadan önce öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

(3) Alan dışı seçmeli staj kurullarında, staj kurulunu başarı ile tamamlamış olmak için
staj kuruluna devam etmiş olma şartı aranır.

Ders kurulu bütünleme sınavları
MADDE 41 – (1) Zorunlu kurul sonu kuramsal değerlendirme veya zorunlu kurul sonu

uygulama değerlendirme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler, zorunlu
ders kurullarının kurul sonu kuramsal değerlendirme veya kurul sonu uygulama değerlendirme
sınavlarında tam notun %50’sini alamayan öğrenciler ile kurul başarı notları %60’ın altında
olan öğrenciler için bütünleme sınavları düzenlenir.

(2) Zorunlu ders kurulu bütünleme sınavı, ilgili kurulun yürütme komitesi tarafından
ölçme değerlendirme birimi işbirliğinde ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme ve kurul
sonu uygulama değerlendirme sınavı düzenleme ilkelerine uygun olarak düzenlenir ve eğitim-
öğretim yılı başında Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan bütünleme haftasında son
kurul sonu değerlendirme sınavından en az on beş gün sonra olacak şekilde uygulanır.

(3) Aynı gün, aynı sınıf için birden fazla zorunlu ders kurulu bütünleme sınavı uygula-
namaz.

(4) Zorunlu ders kurulu bütünleme sınavı notu, kuramsal bütünleme sınavı notunun
%70’i ile uygulama bütünleme sınavı notunun %30’u alınarak hesaplanır, bu durumda not he-
saplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tam
sayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

(5) Ders kurulu bütünleme sınavında başarılı sayılabilmek için kuramsal ve uygulama
bütünleme sınavlarının herbirinden tam notun en az %50’sini almak ve zorunlu ders kurulu
bütünleme sınavı notunun tam notun en az %60’ı olması gereklidir.

(6) Bütünleme sınavlarına mazeretli olarak giremeyen öğrenciler için ayrıca sınav açıl-
maz, ancak bu öğrencilerin sınav hakları saklı kalır ve ilgili ders kurulunun bir sonraki normal
sınavına alınırlar.

(7) Alan içi seçmeli ders kurullarında kurul sonu başarısının değerlendirmesi için de-
ğerlendirme sınavı yapılıp yapılmayacağı bu sınavın düzenlenme, değerlendirme ilkeleri ve
başarı şartları, başarısız öğrenciler için bütünleme sınavı düzenlenip düzenlenmeyeceği her bir
seçmeli staj kurulu için eğitim Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulunca ayrı ayrı belirlenir ve
ders kurulu eğitim programı ile birlikte seçmeli ders kurulu eğitim dönemi başlamadan önce
öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilir.

Staj kurulu bütünleme sınavları
MADDE 42 – (1) Zorunlu staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme veya zorunlu staj

kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavlarına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrenciler,
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staj kurullarının kurul sonu kuramsal değerlendirme veya kurul sonu uygulama değerlendirme
sınavlarında tam notun %50’sini alamayan öğrenciler ile kurul başarı notları %60’ın altında
olan öğrenciler için bütünleme sınavları düzenlenir.

(2) Zorunlu staj kurulu bütünleme sınavı, ilgili kurulun yürütme komitesi tarafından
ölçme değerlendirme birimi işbirliğinde staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme ve staj kurulu
sonu uygulama değerlendirme sınavı düzenleme ilkelerine uygun olarak düzenlenir ve eğitim-
öğretim yılı başında Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş olan bütünleme haftasında son
kurul sonu değerlendirme sınavından en az on beş gün sonra olacak şekilde uygulanır.

(3) Aynı gün, aynı sınıf için birden fazla staj kurulu bütünleme sınavı uygulanamaz.
(4) Staj kurulu bütünleme sınavı notu, kuramsal bütünleme sınav notunun %70’i ile

uygulama bütünleme sınavı notunun %30’u alınarak hesaplanır, bu durumda not hesaplarında
ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tam sayıya,
küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

(5) Staj kurulu bütünleme sınavında başarılı sayılabilmek için kuramsal ve uygulama
bütünleme sınavlarının herbirinden tam notun en az %50’sini almak ve staj kurulu bütünleme
sınavı notunun tam notun en az %60’ı olması gereklidir.

(6) Bütünleme sınavlarına mazeretli olarak giremeyen öğrenciler için ayrıca sınav açıl-
maz, ancak bu öğrencilerin sınav hakları saklı kalır ve ilgili ders veya staj kurulunun bir sonraki
normal sınavına alınırlar.

(7) Alan içi seçmeli staj kurullarında kurul sonu başarısının değerlendirmesi için de-
ğerlendirme sınavı yapılıp yapılmayacağı bu sınavın düzenlenme, değerlendirme ilkeleri ve
başarı şartları, başarısız öğrenciler için bütünleme sınavı düzenlenip düzenlenmeyeceği her bir
seçmeli staj kurulu için Eğitim Komisyonu önerisi ile Fakülte Kurulunca ayrı ayrı belirlenir
ve staj kurulu eğitim programı ile birlikte seçmeli staj kurulu eğitimi başlamadan önce öğrenci
panoları ve Fakülte sitesinde ilan edilir.

Ders veya staj kurulu tek kurul sınavları
MADDE 43 – (1) Tek kurul sınavları, eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan bütünleme

sınavları sonucunda her sınıf için sadece bir ders ya da staj kurulundan başarısız olan öğrenciler
için akademik takvimde ilan edilmiş olan tarihlerde yapılır.

(2) Seçmeli ders/staj kurulu başarı durumu tek kurul sınav hakkını etkilemez.
(3) Tek kurul sınavı ilgili ders veya staj yürütme komitesi tarafından Ölçme Değerlen-

dirme Birimi işbirliğinde kurul sonu kuramsal değerlendirme ve kurul sonu uygulama değer-
lendirme sınavı düzenleme ilkelerine uygun olarak düzenlenir ve uygulanır. Sınav sonuçları
Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

(4) Tek kurul sınavı notu, tek kurul kuramsal değerlendirme sınav notunun %70’i ile
tek kurul uygulama değerlendirme notunun %30’u alınarak hesaplanır, bu durumda not hesap-
larında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tam
sayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

(5) Tek kurul sınavında başarılı sayılabilmek için tek kurul kuramsal değerlendirme ve
tek kurul uygulama değerlendirme sınavlarının herbirinden tam notun en az %50’sini almak
ve tek kurul sınavı notunun tam notun en az %60’ı olması gereklidir.

(6) Bu sınavlara mazeretli ya da mazeretsiz olarak katılmayan öğrencilere ayrıca tek
kurul mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav uygulaması ve sonuçların ilanı
MADDE 44 – (1) Sınav uygulaması ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Sınav günleri ilan edildikten sonra zorunlu haller dışında değiştirilmez.
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b) Sınavlara tespit edilen gün ve saatte girmeyen öğrenciye sıfır (0) notu verilir.
c) Sınavlara ancak ilgili sınava girme hakkını kazanmış öğrenciler katılabilir. Sınava

girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi sınavdan önce Dekanlıkça Fakülte internet say-
fasında ilan edilir.

ç) Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile mesai saati dışında da yapılabilir.
d) Zorunlu ders kurulu ara sınavları Ders Kurul Yürütme Komitesi tarafından düzenlenir

ve uygulanır, sonuçlar Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sayfasında ilan
edilir.

e) Zorunlu ders kurullarının ara sınavları dışında kalan diğer tüm kuramsal sınavları
Kurul Yürütme Komitelerinin işbirliği ile Ölçme Değerlendirme Birimi sorumluluğunda dü-
zenlenir, Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanları tarafından uygulanır ve Ölçme
Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilir; sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci
panoları ve Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

f) Zorunlu ders kurulu uygulama değerlendirme sınavları Ders Kurul Yürütme Komitesi
tarafından düzenlenir ve uygulanır; sınav sonuçları bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci
fıkrası hükümleri doğrultusunda Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet say-
fasında ilan edilir.

g) Zorunlu staj kurullarının kuramsal/uygulama sınavları Staj Kurulu Yürütme Komi-
teleri sorumluluğunda düzenlenir ve uygulanır; sınav sonuçları Dekanlık tarafından öğrenci
panoları ve Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

ğ) Seçmeli ders/staj kurullarında kurul sonu kuramsal değerlendirme veya kurul sonu
uygulama değerlendirme sınavının yapılması durumunda sınav Seçmeli Ders/Staj Kurulu Ko-
ordinatörü sorumluluğunda uygulanır, başarı durumu Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve
Fakülte internet sayfasında ilan edilir.

h) Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç beş gün içinde ilan edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 45 – (1) Öğrenciler yanlış olduğunu düşündükleri sorularla ilgili itirazlarını

sınavın bitiminden itibaren 24 saat içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar. Bu itirazlar, De-
kanlık tarafından belirlenen komisyona incelettirilir. İtiraz süresinin tamamlanmasının ardından
24 saat içinde itiraz karara bağlanarak, sonuç Dekanlık internet sayfasından ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sınav sonuçları ilan edildikten
sonra, en geç üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak yaparlar.

(3) Zorunlu ders kurullarında bu itirazlar Dekan tarafından ara sınavlar için Ders Kurulu
Yürütme Komitesine, kuramsal değerlendirme sınavları için Ölçme Değerlendirme Birimine,
uygulama sınavları için Ders Kurulu Yürütme Komitesine incelettirilir. Ancak maddi hata gö-
rülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Uygulama sınavlarının sonuçlarına yapılan itirazlar kurul
sonu kuramsal değerlendirme sınavının sonuçlarının ilanından önce karara bağlanarak Dekanlık
tarafından öğrenci panoları ve internet sayfasından ilan edilir.

(4) Zorunlu staj kurullarında bu itirazlar Dekan tarafından Staj Kurulu Yürütme Komi-
tesine incelettirilir. Ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır.

(5) Alan içi seçmeli ders/staj kurullarında bu itirazlar Dekan tarafından ilgili Ders/Staj
Kurulu Koordinatörüne incelettirilir. Ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır.

(6) Gerektiğinde Dekan, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile dersi okutan öğretim
elemanlarından birini de kapsayacak en az üç kişilik komisyon kurarak itirazı inceletebilir. Ko-
misyonun gerekçeli kararı Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
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Sınavların değerlendirilmesi ve not hesabı
MADDE 46 – (1) Sınavlar yüz (100) tam not üzerinden değerlendirilir. Not hesapla-

rında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tamsayıya,
küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir.

Ders kurulu başarı notu
MADDE 47 – (1) Ders kurulu kuramsal değerlendirme notu; eğer ara sınav uygulanmış

ise yapılan ara sınav notunun %30’u ile kurul sonu kuramsal değerlendirme sınav notunun
%70’inin toplamından oluşur. Bu iki not toplandıktan sonra not hesaplarında ondalık nokta-
sından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tam sayıya, küçükse bir alt
tam sayıya eşitlenir.

(2) Ders kurulu başarı notu, ilk üç sınıf programının uygulandığı ders kurullarında alı-
nan kurul kuramsal değerlendirme notunun %70’i ile kurul sonu uygulama sınavı notunun
%30’unun toplamından oluşur. Bu iki not toplandıktan sonra not hesaplarında ondalık nokta-
sından sonra gelen ilk basamak beş veya daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse bir alt
tam sayıya eşitlenir. Başarılı sayılabilmek için ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavı
notunun tam notun en az %50’si, ders kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavı notunun
tam notun en az %50’si ve ders kurulu başarı notunun tam notun en az %60’ı olması zorunludur.

(3) Başarısız olup bütünleme veya tek kurul sınavlarına giren öğrenciler için ders kurulu
başarı notu bütünleme veya tek kurul sınavlarında alınan kuramsal değerlendirme sınavı notu-
nun %70’i ile uygulama değerlendirme sınavı notunun %30’unun toplamından oluşur. Bu iki
not toplandıktan sonra hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya
daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir. Başarılı sayılabilmek
için bütünleme/tek kurul kuramsal değerlendirme sınavı notunun tam notun en az %50’si, bü-
tünleme/tek kurul uygulama değerlendirme sınavı notunun tam notun en az %50’si ve ders ku-
rulu başarı notunun tam notun en az %60’ı olması zorunludur.

Staj kurulu başarı notu
MADDE 48 – (1) Staj kurulu başarı notu, kurul sonu kuramsal değerlendirme sınavı

notunun %70’i ile kurul sonu uygulama değerlendirme notunun %30’unun toplamından oluşur.
Bu iki not toplandıktan sonra not hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak
beş veya daha büyükse not bir üst tam sayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir. Başarılı sa-
yılabilmek için staj kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavı notunun tam notun en az
%50’si, staj kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavı notunun tam notun en az %50’si ve
staj kurulu başarı notunun tam notun en az %60’ı olması zorunludur.

(2) Başarısız olup bütünleme veya tek kurul sınavlarına giren öğrenciler için staj kurulu
başarı notu bütünleme veya tek kurul sınavlarında alınan kuramsal değerlendirme sınav notunun
%70’i ile uygulama değerlendirme sınav notunun %30’unun toplamından oluşur. Bu iki not
toplandıktan sonra not hesaplarında ondalık noktasından sonra gelen ilk basamak beş veya
daha büyükse not bir üst tamsayıya, küçükse bir alt tam sayıya eşitlenir. Başarılı sayılabilmek,
bütünleme için bütünleme/tek kurul kuramsal notunun tam notun en az %50’si, bütünleme/tek
kurul uygulama notunun tam notun en az %50’si ve staj kurulu başarı notunun tam notun en
az %60’ı olması zorunludur.

Sınıf geçme notu
MADDE 49 – (1) Sınıf geçme notu; ilk üç sınıfta alınan zorunlu ders kurulu başarı not-

larının ağırlıklı aritmetik ortalamasından, dördüncü ve beşinci sınıflarda ise zorunlu staj kurulu
başarı notlarının ağırlıklı aritmetik ortalamasından oluşur.

(2) Genel zorunlu dersler ile seçmeli ders-staj kurulu başarı notları sınıf geçme notu
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
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Seçmeli ders ve staj kurullarında başarı değerlendirmesi
MADDE 50 – (1) Öğrenciler bir üst sınıfa geçebilmek için seçmeli ders-staj kurulu

programlarına katılıp 12’si alan içi, 3’ü alan dışı ders kurullarından olmak üzere 15 kredi almak
zorundadır.

(2) Alan dışı seçmeli ders-staj kurullarında başarı için öğrencinin eğitim programına
devamı yeterli kabul edilir.

(3) Alan içi ders-staj kurullarında ilgili kurulun sonunda Eğitim Komisyonunun belir-
lediği ve kurul eğitim dönemi başlamadan önce Dekanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte
internet sitesinde ilan edilmiş olan yöntemle değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmenin so-
nucunda başarısız olan öğrenciler için ilgili Kurul Koordinatörü tarafından belirlenen ve De-
kanlık tarafından öğrenci panoları ve Fakülte internet sitesinde ilan edilen tarihte ikinci değer-
lendirme yapılır. Bu değerlendirmede de başarısız olan öğrenciler Fakülte Kurulunca belirlenen
takvim çerçevesinde ilgili seçmeli ders-staj kurulunu tekrar ederler.

(4) Genel zorunlu dersler ile seçmeli ders-staj kurulu başarı notları sınıf geçme notu
hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Sınıf geçme
MADDE 51 – (1) Sınıf geçmeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Eğitimin ilk üç sınıfında öğrenci, sorumlu olduğu zorunlu ders kurullarının her birinin

ders kurulu sonu kuramsal değerlendirme sınavı ve kurul sonu uygulama değerlendirme sınav-
larının herbirinin notu tam notun en az %50’si, kurul başarı notu da tam notun en az %60 ol-
duğu, bu şekilde zorunlu ders kurullarından 45 kredisini; seçmeli ders kurullarından da 15 kre-
disini tamamladığı takdirde bir üst sınıfa geçer.

b) Eğitimin ilk üç sınıfında, kurul sonu kuramsal değerlendirme sınavı veya kurul sonu
uygulama değerlendirme sınavı notu tam notun %50’sinin veya kurul başarı notu tam notun
%60’ının altında olan öğrenciler ilgili kurul için açılan bütünleme sınavlarına ve gereğinde bu
Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda düzenlenen tek kurul sınavlarına girerler. Bu sı-
navdan aldıkları notla ilgili barajları geçen öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilir.

c) Dördüncü sınıfa başlayabilmek için ilk üç sınıftaki tüm ders kurullarını başarı ile ta-
mamlamış olma şartı aranır.

ç) Üçüncü sınıf ders kurulu öğelerine devam etme hakkı kazanmış ve ders kurulu ba-
şarısızlığı nedeni ile dördüncü sınıfa başlamayan öğrenciler ilgili kurulun yapılacak ilk değer-
lendirme sınavına katılırlar.

d) Dördüncü ve beşinci sınıfta sorumlu oldukları her bir staj kurulu sonu kuramsal de-
ğerlendirme sınavı ve staj kurulu sonu uygulama değerlendirme sınavlarının herbirinin notu
tam notun en az %50’si, kurul başarı notu da tam notun en az %60 olduğu, bu şekilde zorunlu
staj kurullarından 45 kredisini; seçmeli staj kurullarından da 15 kredisini tamamladığı takdirde
bir üst sınıfa geçer.

e) Dördüncü ve beşinci sınıfta, kurul sonu kuramsal değerlendirme veya uygulama de-
ğerlendirme sınavı notu tam notun %50’sinin veya kurul başarı notu tam notun %60’ının altında
olan öğrenciler ilgili kurul için açılan bütünleme sınavlarına ve gereğinde bu Yönetmeliğin
ilgili hükümleri doğrultusunda düzenlenen tek kurul sınavlarına girerler. Bu sınavdan aldıkları
notla ilgili barajları geçen öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilir.

f) İlk beş sınıfın tüm eğitim programı başarı ile tamamlanmadan ön-hekimlik dönemine
başlanmaz, ancak ön-hekimlik çalışmalarına başlamak üzere olan öğrenciler için Fakülte Yö-
netim Kurulu kararı ile eğitim yılı içerisinde de staj kurulu bütünleme sınavları açılabilir.
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Başarısızlık durumunda tekrarlar
MADDE 52 – (1) Eğitimin ilk üç sınıfında, bütünleme ve tek kurul sınav hakları da

dahil diğer tüm haklarını kullandıktan sonra bir ya da daha fazla ders kurulundan başarısız olan
veya seçmeli ders kurullarından 15 krediyi tamamlayamayan öğrenciler sınıfta kalır ve bir son-
raki eğitim yılında başarısız oldukları zorunlu ders kurullarını bütün aşamalarıyla, seçmeli ders
kurulunu Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği program çerçevesinde tekrar ederler. Ders
kurulu tekrarı yapan ve tekrar ettikleri ders kurulu ya da kurullarından başarılı olan öğrenciler,
yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bir sonraki eğitim yılını beklemeden aynı eğitim yı-
lında bir üst sınıfın ders kurullarına, devamsızlık limitlerinin aşılmamış olması koşuluyla devam
edebilirler. Bu durumda bir üst sınıfta devam edecekleri ders kurulunun, varsa devamsızlık li-
mitlerini aşmayan uygulama derslerini telafi etmeleri gerekir.

(2) Eğitimin dördüncü ve beşinci sınıflarında zorunlu staj kurullarında bütünleme ve
tek kurul sınav hakları da dahil diğer tüm haklarını kullandıktan sonra bir ya da daha fazla staj
kurulundan başarısız olan veya seçmeli staj kurullarından 15 krediyi tamamlayamayan öğren-
ciler sınıfta kalır ve bir sonraki eğitim yılında başarısız oldukları zorunlu staj kurullarını bütün
aşamalarıyla, seçmeli staj kurulunu Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği program çerçeve-
sinde tekrar ederler. Staj kurulu tekrarı yapan ve tekrar ettikleri staj kurulu ya da kurullarından
başarılı olan öğrenciler, yazılı olarak talepte bulunmaları halinde bir sonraki eğitim yılını bek-
lemeden aynı eğitim yılında bir üst sınıfın staj kurullarına, devamsızlık limitlerinin aşılmamış
olması koşuluyla devam edebilirler. Bu durumda bir üst sınıftaki devam edecekleri staj kuru-
lunun, varsa devamsızlık limitlerini aşmayan uygulama derslerini telafi etmeleri gerekir.

(3) Sorumlu oldukları staj kurullarını eğitim yılı içinde tamamlayan öğrencilerin aynı
yıl içinde ön-hekimlik dilimi alabilmeleri için intibakları yapılır.

Genel zorunlu dersler
MADDE 53 – (1) Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendinde belirtilen genel zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadır.
(2) Genel zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yabancı Dil ve Türk

Dili ders geçme esasına göre okutulur ve eğitimin ilk sınıfında 60 ders saatinden az olmamak
üzere programlanır.

(3) Genel zorunlu derslerin ara sınavları, bitirme ve bütünleme sınavları eğitim dönemi
başlangıcında ilan edilir.

(4) Genel zorunlu dersleri vermeden staj dönemine başlanmaz.
(5) Eğitimin ikinci ve üçüncü sınıfı boyunca öğrencilere mesleki yabancı dil eğitimi

verilir. Bu konudaki uygulama esasları ve hangi dillerde mesleki yabancı dil eğitim programı
açılacağı, eğitim yılı başlamadan önce Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Ders geçme esasına
göre okutulan bu ders, yılda 60 saatten az olmamak üzere programlanır. Mesleki yabancı dil
dersini vermeden ön-hekimlik dönemine başlanmaz.

(6) Genel zorunlu dersler ve mesleki yabancı dil derslerinden alınan notlar sınıf geçme
ve başarı notu ortalaması hesabında kullanılmaz.

Derslerin kredi değeri ve not ortalamaları
MADDE 54 – (1) Ders kredileri; Yükseköğretim Kurulunca programın yer aldığı dip-

loma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı
ve öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim
kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için ön-
görülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato ta-
rafından belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır. Avrupa Kredi Transfer Sistemine
(AKTS’ye) göre hesaplanan krediler de bu maddedeki esaslara göre belirlenir.
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(2) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yılda almış oldukları derslere ait yıl not
ortalaması (YNO) hesaplanarak belirlenir. Yıl not ortalamasını bulmak için; o yılda öğrencinin
her bir zorunlu ders ya da staj kurulundan aldığı not, o ders ya da staj kurulunun kredisi ile
çarpılır ve tüm derslerin kredili puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel
not ortalaması (GNO), öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü
dikkate alınarak hesaplanır. Genel zorunlu dersler, mesleki yabancı dil dersleri ve alan içi-dışı
seçmeli ders/staj başarı notları genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Genel not or-
talamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Başarılı ya da başarısız şeklinde
değerlendirilen dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Not or-
talaması hesaplanmasında ortaya çıkan buçuklu puanlar tam puana yükseltilir. Mezuniyet de-
receleri belirlenirken GNO esas alınır.

Mezuniyet
MADDE 55 – (1) Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programını tamamlaya-

rak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma almaya
hak kazanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere
bir geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Fakülteye kayıtlı olan öğrenciler dahil ol-
mak üzere, Tıp Fakültesi öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması 85 ve üzeri olan öğ-
renciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin ce-
zası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Fakülte dışında eğitim
MADDE 56 – (1) Ulusal ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılacak öğrenci de-

ğişim programları dışında öğrencinin yazılı talebi, eğitim süresinin ilgili sınıf için ilan edilen
seçmeli ders/staj kurulu süresinden kısa olmaması ve Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gör-
mesi halinde seçmeli ders/stajlar yurt içinde veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında yapıla-
bilir.

Rehber danışmanlık hizmetleri
MADDE 57 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, Dekanlık tarafından bir öğretim

üyesi, rehber-danışman olarak görevlendirilir. Rehber-danışmanlar, öğrencilere danışmanlık
yapar, akademik çalışmalarında yol gösterir, sosyal ve kişisel sorunlarına yardımcı olur, bilim-
sel, kültürel ve sportif faaliyetlerini teşvik eder.

Disiplin
MADDE 58 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 60 – (1) 22/3/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Teh-

likesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“h) Toplama-ayırma tesisi: Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç

olmak üzere toplandığı, ayrıldığı ve fiziksel işlemlerin de uygulanabildiği tesisi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kap-

samında kütle denge bildirimini yapmakla,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli ted-

birleri alarak bir yılı geçmemek üzere tesis içinde depolayabilir. Bu durumda atıkların yağmur

veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçi-

rimsizliğinin sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri top-

lama sistemlerinin oluşturulması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürür-

lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin;

a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendi 1/1/2015 tarihinde, 

b) Mevcutta kurulu bulunan metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesisleri için

10 uncu maddesi 1/1/2015 tarihinde,

c) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri 1/1/2015 tarihinde, 

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından:
Esas No : 2010/1067
Karar No : 2013/4050
Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı
Davacı : Cemile Asgari
Vekili : Av. Fuat Topdemir

Halaskargazi Cad. 274/85 Şişli/İSTANBUL
Karşı Taraf : Eminönü Belediye Başkanlığı/İSTANBUL
Vekili : Av. Vahide Bayram Karabörk (aynı yerde)
İstemin Özeti : Davacının hissedarı olduğu İstanbul İli, Eminönü

İlçesi, Çelebioğlu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayılı gayrimenkulü nedeniyle ta-
hakkuk ettirilen 2005 yılı emlak (bina) vergisinin vadesinde ödenmemesi sonucu düzenlenen
ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek ödeme emrini iptal eden İstanbul
1. Vergi Mahkemesinin 4.10.2007 tarih ve E: 2006/1460, K: 2007/1874 sayılı kararını bozarak
davayı reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E: 2008/1582,
K: 2009/4795 sayılı kararının kanun yararına bozulması istenilmektedir.

Danıştay Başsavcılığı'nın Kanun Yararına Bozma İstemi : Davacının hissedarı ol-
duğu İstanbul İli, Eminönü İlçesi, Çelebioğlu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayılı
gayrimenkulü nedeniyle tahakkuk ettirilen 2005 yılı emlak (bina) vergisinin vadesinde öden-
memesi sonucu düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı kabul ederek ödeme
emrini iptal eden İstanbul 1. Vergi Mahkemesinin 4.10.2007 tarih ve E: 2006/1460, K: 2007/1874
sayılı kararını bozarak davayı reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve
E: 2008/1582, K: 2009/4795 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kanun yara-
rına bozulması konusunda Başsavcılığımızı bilgilendiren dilekçe üzerine, konu incelendi;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kanun yararına bozma" başlıklı 51'inci
maddesinde, bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştay'ca
ilk derece mahkemesi olarak verilip, temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan
kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin, ilgili
bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına
temyiz olunabileceği, temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde kararın kanun yararına bozu-
lacağı, bu bozma kararının daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hu-
kuki sonuçlarını ortadan kaldırmayacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının hissedarı olduğu İstanbul İli, Eminönü İlçesi,
Çelebioğlu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayılı gayrimenkulü nedeniyle tahakkuk
ettirilen 2005 yılı emlak (bina) vergisinin vadesinde ödenmemesi sonucu düzenlenen ödeme
emrine karşı davacı tarafından, söz konusu taşınmazın tapu kaydına 4.7.2002 tarihli ve 3751
sayılı yevmiye maddesi ile "korunması gerekli kültür varlığıdır" şerhi konularak korunması
gerekli kültür varlığı olarak kayıt altına alındığı ve bu durumun davalı idareye 7.4.2005 tarihli
dilekçe ile bildirildiği, emlak vergisinden bu nedenle muaf olan bir taşınmaz için ödeme emri
düzenlenemeyeceği iddiasıyla açılan davada, ileri sürülen iddialar yerinde görülerek İstanbul
1. Vergi Mahkemesince, ödeme emrinin iptaline karar verildiği, bu kararın İstanbul Bölge İdare
Mahkemesince kanun yararına bozulması istenilen söz konusu kararla bozulduğu ve davanın
reddedildiği anlaşılmaktadır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 3'üncü
fıkrasında, tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan
ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik
sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu
kurala bağlanmıştır.
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6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54'üncü maddesinde
ise, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil oluna-
cağı, 55. maddesinde amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme-
leri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emriyle tebliğ olunacağı, 58'inci
maddesinde de kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kıs-
men ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde iti-
razda bulunabileceği öngörülmüştür.

Bölge İdare Mahkemesince, tahakkuk hükümlerinden bahisle ödeme emrine konu em-
lak vergisinin 31 Ocak tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği ve itiraz edilmeksizin kesinleştiği, ke-
sinleşen bu tahakkukun iki taksitte ödenen verginin tamamını kapsadığı, davacının idareye ver-
diği 7.4.2005 tarihli dilekçe öncesinde kesinleşen verginin tahsili amacıyla ödeme emri düzen-
lenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Vergi Mahkemesinin tek hakim kararı
bozularak ödeme emrine karşı açılan dava reddedilmiş ise de, 2005 takvim yılı bina vergisinin,
henüz ödeme vadesi dolmadan, söz konusu taşınmazın tapu kaydına 4.7.2002 tarihli ve 3751
sayılı yevmiye maddesi ile korunması gerekli kültür varlığı olarak şerh konulduğu ve bu hu-
susun Vergi Dairesi Müdürlüğüne davacı tarafından 7.4.2005 tarihli dilekçe ile bildirildiği, da-
vacının sahip olduğu emlak vergisine konu taşınmazın, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanununun 21'inci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu
tartışmasız bir vakıadır. Bu hususa ilişkin davacı iddiası, 6183 sayılı Kanununun 58'inci mad-
desi kapsamında değerlendirildiğinde, Ocak ayı itibarıyla tahakkuk etmiş olsa bile, bir verginin,
ödeme emri aşamasında tahakkukun dayanağını ortadan kaldıran muafiyet durumunun, dava-
cının ödeme emrine konu böyle bir borcunun, dolayısıyla ortada tahsili gereken bir kamu ala-
cağının bulunmadığı şeklinde değerlendirerek ödeme emrini iptal eden Mahkeme kararının
onanması gerekirken, birinci taksidin ödenme zamanından önce tahakkuk etmiş verginin ke-
sinleşmiş olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olmasında hukuki isabet görül-
memiştir.

Nitekim, Danıştay Dokuzuncu Dairesinin bu konuda verilmiş birçok kararında, muafi-
yet hükümlerinin uygulanmasının gerekli olduğu hallerde, bu hususun ödeme emrine karşı açı-
lan davalarda, borcun bulunmadığı kapsamında değerlendirilerek karar verildiği görülmek-
tedir.

Açıklanan nedenlerle, yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden İstanbul Bölge
İdare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayılı kararının, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 51’inci maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının uy-
gun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Hüseyin Aydemir'in Düşüncesi: Dosyadaki bilgi ve belgelerin ince-
lenmesinden, davacının hissedarı olduğu İstanbul İli, Eminönü İlçesi, Çelebioğlu Mahallesinde
bulunan, 393 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydına "korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığıdır" şerhinin 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayılı yevmiye maddesi ile konularak korunması
gerekli kültür varlığı olarak kayıt altına alındığı anlaşılmaktadır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 3'üncü
fıkrasında, tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan
ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik
sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu
kurala bağlanmış olduğundan, tapu kütüğü kaydına “korunması gerekli kültür varlığıdır” şerhi
konulan taşınmazın emlak vergisinden muaf tutulacağı açık olup, davacının muafiyet iddiasını,
6183 sayılı Kanunun 58’inci maddesine göre “böyle bir borcu olmadığı” kapsamında değer-
lendirilmesi gerektiğinden Danıştay Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma isteminin kabulü
gerektiği düşünülmektedir.
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TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi'nce İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin
7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından
kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenilmesi üzerine işin gereği görüşüldü:

Dosyanın incelenmesinden; davacının hissedarı olduğu İstanbul İli, Eminönü İlçesi,
Çelebioğlu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayılı gayrimenkulü nedeniyle tahakkuk
ettirilen 2005 yılı emlak (bina) vergisinin vadesinde ödenmemesi sonucu düzenlenen ödeme
emrine karşı davacı tarafından, söz konusu taşınmazın tapu kaydına 4.7.2002 tarihli ve 3751
sayılı yevmiye maddesi ile "korunması gerekli kültür varlığıdır" şerhi konularak korunması
gerekli kültür varlığı olarak kayıt altına alındığı ve bu durumun davalı idareye 7.4.2005 tarihli
dilekçe ile bildirildiği, emlak vergisinden bu nedenle muaf olan bir taşınmaz için ödeme emri
düzenlenemeyeceği iddiasıyla açılan davada, ileri sürülen iddialar yerinde görülerek İstanbul
1. Vergi Mahkemesince, ödeme emrinin iptaline karar verildiği, bu kararın; ödeme emrine konu
emlak vergisinin 31 Ocak tarihi itibarıyla tahakkuk ettiği ve itiraz edilmeksizin kesinleştiği,
kesinleşen bu tahakkukun iki taksitte ödenen verginin tamamını kapsadığı, davacının idareye
verdiği 7.4.2005 tarihli dilekçe öncesinde kesinleşen verginin tahsili amacıyla ödeme emri dü-
zenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmasına ilişkin, İstanbul Bölge
İdare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayılı kararının kanun ya-
rarına bozulması istenilmektedir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 21'inci maddesinin 3'üncü
fıkrasında, tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan
ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik
sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş ta-
şınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parsellerin, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu
kurala bağlanmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54'üncü maddesinde
ise, ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil oluna-
cağı, 55. maddesinde amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme-
leri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emriyle tebliğ olunacağı, 58'inci
maddesinde de kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kıs-
men ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde iti-
razda bulunabileceği öngörülmüştür.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının hissedarı olduğu İstanbul İli,
Eminönü İlçesi, Çelebioğlu Mahallesinde bulunan, 393 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın tapu
kaydına "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin 4.7.2002 tarihli ve 3751 sayılı
yevmiye maddesi ile konularak korunması gerekli kültür varlığı olarak kayıt altına alındığı an-
laşılmaktadır.

Olayda, 2863 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddesi hükmü uyarınca, tapu kütüğü
kaydına "korunması gerekli kültür varlığıdır" şerhi konulan taşınmazın emlak vergisinden muaf
tutulacağı açık olup, davacının muafiyet iddiasını, 6183 sayılı Kanunun 58’inci maddesine
göre "böyle bir borcu olmadığı" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan
gerekçe ile aksi yönde verilen Bölge İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü
ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 7.4.2009 tarih ve E:2008/1582, K:2009/4795 sayılı ka-
rarının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve
hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile bozulmasına, kararın bir örneğinin Ma-
liye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığı'na gönderilmesine ve Resmî Gazete’de yayımlanma-
sına 25.4.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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2013 EYLÜL GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1200-6 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Ekim 2013 

SALI 
Sayı : 28782 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Kilis 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2013/562 

Karar No : 2013/567 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Alı ve Farıda oğlu, 01.04.1968 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan Yaha 

Hasso hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 05.09.2013 

tarih ve 2013/562 esas 2013/567 karar sayılı ilamı 10 Ay ertelemeli hapis ceza ile birlikte 80 TL. 

Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı yazılarında da 

belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü yardımlaşma 

taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 

28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7966 

————— 
Esas No : 2013/277 

Karar No : 2013/558 

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesince yukarıda esas ve karar numarası yazılı kamu davası 

dosyasında; sanık Morshed ve Radeya oğlu, 01.01.1988 D.lu, Suriye Devleti nüfusuna kayıtlı olan 

mazen Mohamad Alı hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle açılan kamu davasında, mahkememizin 

03.09.2013 tarih ve 2013/277 esas 2013/558 karar sayılı ilamı 10 Ay ertelemeli hapis ceza ile 

birlikte 1.660,00 TL. Adli para cezası verildiği gerekçeli kararın Adalet Bakanlığının Uluslararası 

Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve 2009/34601/80277 sayılı 

yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum nedeniyle her türlü 

yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 

sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından 

mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda 

bulunularak temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7967 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünden: 

 

         İhale Tarihi: 07.10.2013                                                                 İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14.00 

 

Deposu Cinsi M3/Ster Parti Muh. Bed. Teminat 

  1 Gökçeağaç 1 SUB Çk Tom.Kln 30000 1 360 325 

  2 Gökçeağaç 1 SNB Çk Tom.Kln 30000 1 340 307 

  3 Gökçeağaç 2 SUB Çs-Çk Tom.Kln 240000 6 Muhtelif 1896 

  4 Gökçeağaç 2 SNB Çs-Çk Tom.Kln 160000 4 Muhtelif 1216 

  5 Gökçeağaç-Küreçay 3 SUB Çs-Çk Tom.İnce-Kln 1650000 36 Muhtelif 9934 

  6 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Çs-Çk Tom.İnce-Kln 1800000 45 Muhtelif 9759 

  7 Gökçeağaç 2 SUB Gök.Tom.Kln 80000 2 210 506 

  8 Gökçeağaç 2 SNB Gök.Tom.Kln 80000 2 200 482 

  9 Gökçeağaç-Küreçay 3 SUB Gök.Tom.İnce-Kln 1230000 27 Muhtelif 6822 

10 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Gök.Tom.İnce-Kln 1230000 29 Muhtelif 6095 

11 Gökçeağaç-Küreçay 3 SNB Kn.Tom.İnce-Kln 120000 4 Muhtelif 416 

12 Gökçeağaç-Küreçay Çam Tel Dir (9 Boy) 200000 5 230 1385 

13 Gökçeağaç-Küreçay Çam Mad.Dir.İnce-Krşk-Kln 400000 10 Muhtelif 1504 

14 Gökçeağaç-Küreçay Çam Kağıtlık (M3) 560000 14 90 1526 

15 Gökçeağaç-Küreçay Göknar Kağıtlık(M3) 560000 14 90 1526 

16 Gökçeağaç-Küreçay Kayın Kağıtlık(M3) 200000 5 Muhtelif 581 

17 Kuzaluç-Gökçeağaç Yap.-Meşe Lif Yonga Od. 394 7 Muhtelif 547 

18 Küreçay Yapraklı Yak. Odun 477 8 50 723 

 

1 - İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda müfredatı yazılı 365 parti orman emvali 

07.10.2013 tarihine rastlayan Pazartesi 14:00'de açık artırma suretiyle İşletme Müdürlüğümüzün 

komisyonu huzurunda satılacaktır. 

2 - İhalesi kesinleşen İBRELİ-YAPRAKLI Emvaller % 40’ı vergi ve fonlar peşin % 60’ı 

9 ay vadeli, İBRELİ, YAPRAKLI kâğıtlık ve lif yonga odunlarında enval % 30’u vergi ve fonlar 

peşin % 70’i 9 ay vadeli olarak satılacaktır. Emvallerde 9 aylık % 5,4 vade faizi mektuba ilave 

edilebilir. 

3 - Müşterinin adresine gönderilen tebligat aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde satışı 

yaptırmak zorundadır. Tebligatı 7 günlük posta hizmeti süresinde alma zorunluluğu olup eğer bu 

süre içerisinde tebligatı almamış ise işletme Müdürlüğümüzün tebligatı postaya vermiş olduğu 

tarihten itibaren 22 gün içinde satış yaptırmak zorundadır. Postada geciken süreler yasal bir hak 

tanımadığı gibi 15 gün içinde satış yaptırmak kaydı ile % 1,2 gecikmesi artı KDV ve teminatın % 6 

ya çıkartılarak satış yaptırabilir. 

4 - Alıcı Taahhüdünden dönerse şartnamenin 14. maddesi gereği % 9,50 kanuni faiz ve iki 

ihale arası meydana gelen zarar müşteriden alınacaktır. 
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5 - Vadesi biten teminat mektubu 30 gün İşletme 60 gün Bölge Müdürlüğünden izin 

alınarak aylık % 1,2 gecikme+KDV'sini peşin yatırarak süre uzatımı isteyebilir. 

6 - İlanımız Sinop, Ayancık, Durağan, Türkeli, Küre, Karadere, Taşköprü, Kastamonu, 

Araç, Daday, Or. Gen. Müd. ve Kastamonu Bölge Müd. Görülebilir. 

7 - Müşteriler kanuni ikametlerini ticaret odası kaydını vergi kayıt numarasını gösteren 

belgeyi yanında getirmeleri ayrıca Şirket adına katılanlar imza sirkülerini vekâleten girenler 

vekâletnamelerini noterden tasdikli bir örneğini getirmeleri getirmeyenler ihaleye alınmayacaktır. 

8 - Satış şartnamesi İşletme Müd. Ücretsiz temin edilebilir. Global istifler satıştan 1 gün 

önce hazır olup emvaller ve parti adedi % 20 eksik veya % 30 fazla olabilir. 

TEL: 0366 497 50 12 - FAKS: 497 54 75  

Hanönü Ziraat Bankası 

IBAN NO: TR89 0001 0017 0325 3795 1050 01 8164/1-1 

—— • —— 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Karabük Belediye Başkanlığından: 

Karabük Belediye Başkanlığınca aşağıda özellikleri belirtilen ve Mülkiyeti Belediyeye ait 

olan arsa üzerine ekli teknik şartnamede belirtilen şartlarla kat karşılığı inşaat yaptırılması için 

kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İhale konusu işin: 

İLİ : KARABÜK 

İLÇESİ : MERKEZ 

MAHALLESİ : BAYIR 

PAFTA/ADA/PARSEL NO : 18-15-57 

TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ : 4000 m2 imarlı alanı 3731,00M2.) 

TAPUDAKİ VASFI : ARSA 

İMAR PLANI : TİCARİ ALAN 

YAPI NİZAMI : B-8 

HİSSE : TAM 

DİĞER BİLGİLER : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

ALINABİLİR 

1 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 

24 EKİM 2013 Perşembe günü saat 15:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda, Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını 

da içeren kapalı zarflarını 24 EKİM 2013 Perşembe günü saat 15:00’e kadar aynı yasanın 38. 

maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri 

gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra 

verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

3 - İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER 

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

b) Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve sirküleri 

vermesi, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin 

İkametgâh, imza sirküleri, ortaklık pay oranlarını gösterir noter tasdikli beyannamesi ile Ortak 

tebligat adresi (Tek adres) vermesi. 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 
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e) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminatı Belediye veznesine yatırması ve/veya 

teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi. 

f) Belediyemizden almış olduğu tasdikli ihale şartnamesini ve şartname makbuzunu ibraz 

etmesi. 

g) Siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi (Tüzel Kişiler) gerekmektedir. 

h) Gerçek kişilerin kayıtlı ise ilgili meslek odası veya oda belgesi ihalenin yapıldığı yılda 

alınmış olacak. 

4 - Tahmini bedel KDV hariç 16.500.000,00 TL. Olup, geçici teminatı 495.000,00 TL.dir. 

5 - İhalede sunulacak tekliflerde; Belediye için ekli teknik şartnamede belirtilen şartlara 

göre A Blok inşaatın yapımı dışında yükleniciye kalacak yerler için idareye ödenecek nakit bedel 

olarak artırım KDV Hariç 4.950.000.00.TL’den (DörtmilyondokuzyüzellibinTürkLirası) 

başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde isteklilerin teklif edecekleri nakit 

bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

7 - İhale ile ilgili şartname 100,00TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 

Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. 

İlan olunur. 7836/1-1 

—— • —— 

ATS-101 TREN DURDURMA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/133335 

1- İdarenin  

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000           0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı adı : Lokomotiflerde kullanılmak üzere muhtelif tipte 13 kalem 

ATS malzemesi satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dökümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 21/10/2013 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 

oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 

nolu oda) 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. 7952/1-1 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP TABANLI GÜVELİK KAMERA SİSTEMİ İLE  

KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı IP 

Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi ile Kartlı Geçiş Sistemi teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

Malzemenin Cinsi İhale Evrak Bedeli Son Teklif Verme Tarihi 

IP Tabanlı Güvenlik Kamera Sistemi 100 TL 11.10.2013 

Kartlı Geçiş Sistemi 100 TL 11.10.2013 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi her grup 

malzemenin tamamı için olmak üzere ayrı ayrı kısmi teklifte bulunabilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8153/1-1 
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DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 150 adet dizüstü bilgisayarlar, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 50 adet sunucu, kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR, YAZICI, TARAYICI, KESİNTİSİZ GÜÇ 

KAYNAĞI VE YÖNLENDİRİCİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kesintisiz güç kaynağı ve yönlendirici, 

kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 ADET OMURGA ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ihtiyacı olan 2 adet omurga anahtarı, 

ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3500 ADET E-KİTAP SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan 3500 adet E-Kitap hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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910 ADET SİYAH-BEYAZ LAZER VEYA LED YAZICI, 100 ADET RENKLİ LAZER 

VEYA LED YAZICI VE 200 ADET A3 RENKLİ LAZER VEYA 

LED YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi 

Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 910 adet A4 siyah beyaz Lazer veya Led yazıcı, 100 

adet A4 renkli Lazer veya Led yazıcı ve 200 adet A3 renkli Lazer veya Led yazıcı kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnameler, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, 910 adet A4 siyah 

beyaz Lazer veya Led yazıcı için ayrı, 100 adet A4 renkli Lazer veya Led yazıcı için ayrı, 200 

adet A3 renkli Lazer veya Led yazıcı için de ayrı olmak üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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1000 ADET NETWORK TARAYICI, 180 ADET BARKOD YAZICI, 1000 ADET FASTTYRE 

LASTİK ETİKETİ VE 360 ADET RİBON SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

ihtiyacı olan 1000 adet Network Tarayıcı, 180 adet Barkod Yazıcı, 1000 adet Fasttyre Lastik 

Etiketi ve 360 adet Ribon kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09/10/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar güvenlik 

duvarı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.10.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8161/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 Set Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel Dedektörlü Dijital Rotasyonal Anjiografi 

Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/136597 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 / 1478      Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale 

    dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Set Genel Amaçlı Mono Plan Flat Panel 

Dedektörlü Dijital Rotasyonal Anjiografi Sistemi 

alımı. 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kozlu/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 

(Yüzyirmi) takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi 

b) Tarihi ve saati : 31/10/2013 Perşembe günü Saat: 14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi;  

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

ı) Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.2) Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 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 (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. İş deneyim Belgesi: 

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk 

ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, ibrazı zorunludur. 

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya 

son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de 

sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

479.700,00.- TL’lik ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir. 
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4.4.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunan adaylar kendilerine veya yetki aldıkları firmaya 

ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi˝ İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunmalıdır. 

4.4.3. Adaylar, teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği 93/42/EEC 

MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise, ürünlere ait T.C. Sağlık 

Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) tarafından onaylandığını belirtir belgeyi ve firma/bayi 

koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale ön yeterlik başvuru dosyasında sunmalıdır. 

4.4.4. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.4.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, fotoğraf v.b. belgeler ihale ön 

yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.4.4.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.4.3. Adaylar Teklif edilen ürünün her türlü üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl süre 

ile ücretsiz yedek parça ve bakım garantisi kapsamın olduğuna dair belgeyi ve garanti süresi 

bitiminden itibaren ücreti karşılığı 8 (Sekiz) yıl yedek parça garantisi olduğuna dair belgeyi İhale 

Ön yeterlik başvuru dosyasında sunacaktır. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 

4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.6.1. Her türlü tıbbi cihaz teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) ve ihale dokümanı 150,00.-TL (Yüzelli Türk Lirası) karşılığı 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 31/10/2013 Perşembe günü 

Saat:14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 8131/1-1 

————— 

1 ADET GAZ KROMATOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

1 adet Gaz Kromatografi Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/136590 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 257 40 10 /1478      Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Gaz Kromatografi Cihazı alımı. 

b) Teslim yeri : B.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği 

Bölüm Başkanlığı İncivez/ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 

günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi İncivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 10/10/2013 Perşembe günü saat: 14.00’da 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  
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İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Teklif veren firmalar TSE onaylı satış sonrası teknik servis yeterlik belgesini ihale 

dosyasında sunmalıdır. 

4.4.2. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.2.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, fotoğraf vb. belgeler Noter tasdikli 

Türkçe tercümesi ile birlikte eksiksiz olarak sunulacaktır. 

4.4.2.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.2.3. Teklif veren firmalar, Cihazın 2 (İki) yıl içinde fabrikasyon ve montaj arızalarına 

karşı garantili olduğuna dair belgeyi ve garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, 

ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı kabul ettiğine dair belgeyi 

ihale dosyasında sunacaktır. 

Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. 

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk Lirası) 

karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi 

İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler, 10/10/2013 Perşembe günü Saat: 14.00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.  

 8132/1-1 
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NORMAL ROLL EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg. normal roll ekmek poşeti, teklif 

alma yoluyla alınacaktır. 

2. Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir.  

3. Teklifler en geç 09.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66       Faks: 397 33 71 - 74 8151/1-1 

————— 

OTOMATİK YÜKLEME BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamızda kullanılmak üzere 8 (Sekiz) adet otomatik yükleme bandı, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Teklifler en geç 09.10.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66       Faks : 397 33 71 - 74 8152/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1987/163 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 8172/1-1 

—— • —— 
Antalya Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Mehmet TASYÜREK isimli şahıs adına kayıtlı 2008 model, WAF KM 276 plakalı, 

Jaguar marka araç, 24/07/2012 tarihinde Müdürlüğümüzden 12070100T52 tescil sayıya kayden 

yurda girişi yapılmış olup, kanuni yurtta kalma süresi 31/07/2012 tarihinde sona ermesine rağmen 

söz konusu aracın halen yurt dışına çıkarmadığı, Müdürlüğümüzde kullanılmakta olan 1 no’lu 

taşıt takip programından yapılan sorgulamada tespit edilmiştir. 

Adı geçen şahsın müdürlüğümüzde işlem gören dilekçesinde yazılı adresine aracım yurt 

dışı etmesi için tebligat çıkarılmış, ancak şahıs belirtilen adreste bulunamadığından tebliğ 

edilememiştir. Kolluk birimince yapılan araştırmada’da şahsa ve araca ulaşılamamıştır. 

Söz konusu aracı halen yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici İthal Edilen Kara 

Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 19/1. maddesine ihlali nedeniyle, 4458 

sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince tanzim edilen 17/05/2013 tarihli, 251 sayılı 

ceza kararında aracın 40.000,-TL CIF kıymeti üzerinden 4.000,-TL gümrük vergisi, 52.000,-TL 

ÖTV ve 17.280,-TL Katma Değer Vergisi olmak üzere vergilerin tutarı olan toplam 73.280,-

TL'nin dörtte bir miktar olan 18.320,-TL para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, 

içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın 

yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine ile Tebligat 

Tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8173/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 

MUHATABI : Zafer KOÇAK 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1685 Çankaya/ANKARA 

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 

01/0020 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

5.720,22.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

16.07.2013 tarih ve 4235,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4541,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 16.07.2013 gün ve 4235,26 sayılı karar 

ile 22.08.2013 gün ve 4541,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

 8041/1/1-1 

————— 

MUHATABI : Ali BEKTAŞ 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA 

K 434 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 

01/0018 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 

5.720,22.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

16.07.2013 tarih ve 4236,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4540,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlanmızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 16.07.2013 gün ve 4236,26 sayılı karar 

ile 22.08.2013 gün ve 4540,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.  

 8041/2/1-1 

————— 

MUHATABI : Ömer ÇİÇEK 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: Bila Çankaya/ANKARA  

K 436 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 

01/0022 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 

2.966,04.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

16.07.2013 tarih ve 4230,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4542,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 16.07.2013 gün ve 4230,26 sayılı karar 

ile 22.08.2013 gün ve 4542,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.  

 8041/3/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 

MUHATABI : Letafet SAKİNCİ 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1682 Çankaya/ANKARA 

K 434 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 

01/0017 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 

5.720,22.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

16.07.2013 tarih ve 4232,26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4537,26 sayılı kararı 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alman olunan 16.07.2013 gün ve 4232,26 sayılı karar 

ile 22.08.2013 gün ve 4537,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 

 8041/4/1-1 

————— 

MUHATABI : Durmuş ALTUN 

ADRESİ : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1679 Çankaya/ANKARA 

K 434 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 10.07.2013 gün ve 

01/0016 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 

9.491,33.-TL. Tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesine ilişkin Belediye Encümeninin 

16.07.2013 tarih ve 4231,26 sayılı karan ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan 

yerin yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 22.08.2013 gün ve 4543,26 sayılı karan 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve kaçak yapınızın bulunduğu mahalle muhtarlığı kanalı ile 

tarafınıza tebliğ edilmek istenilmiş olup; ancak mahalle muhtarlığında kaydınızın bulunmaması 

ve kayıtlarımızda tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararların tarafınıza tebliği yapılamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 16.07.2013 gün ve 4231,26 sayılı karar 

ile 22.08.2013 gün ve 4543,26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 
 8041/5/1-1 

————— 

MUHATABI : Osman KESKİN (Müteahhidi) 

  ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. (Fenni Mesulü) 

ADRESİ : Bilinmiyor. 

İmarın 27078 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 31.03.2011 gün ve 90/4569-4570 sayılı tesbit zabtına istinaden 

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince müteahhidi Osman KESKİN adına ve fenni 

mesulü ASV Yapı Denetim Ltd. Şti. adına Belediye Encümeninin 25.06.2013 gün ve 4094 sayılı 

kararı hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş 

ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit 

edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 25.06.2013 gün ve 4094 sayılı karar, 

7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 8042/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe İstanbul/Fatih 

Adresi  Tel-Faks 0 212 440 00 00 - 0 212 440 00 32 

Posta Kodu  E-Mail maliisler@istanbul.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Gözde Büro San. ve Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Mahmut Bey Mah. İstoç Ticaret 

Merkezi No: 81 Bağcılar/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4100699196  

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 (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) 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. 

 8165/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine

İlişkin Yönetmelik

— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

— Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

— Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


