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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

SURİYE’DEKİ DURUMUN OLUŞTURDUĞU TEHDİT VE RİSKLER
ÇERÇEVESİNDE HUDUT, ŞÜMUL, MİKTAR VE ZAMANI HÜKÜMETÇE

TAKDİR VE TESPİT EDİLMEK KAYDIYLA, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN
YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ İLE

GEREKLİ DÜZENLEMELERİN HÜKÜMET TARAFINDAN BELİRLENECEK
ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 
MECLİSİNİN 04.10.2012 TARİHLİ VE 1025 SAYILI KARARI’YLA 
HÜKÜMETE VERİLEN İZİN SÜRESİNİN ANAYASANIN 92’NCİ

MADDESİ UYARINCA 04.10.2013 TARİHİNDEN
İTİBAREN BİR YIL DAHA

UZATILMASINA
DAİR KARAR

Karar No. 1047 Karar Tarihi: 03.10.2013

Suriye’deki ihtilaf, bölgesel ve uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yönelik giderek
artan bir tehdit oluşturmaktadır. Ülkemiz bu tehdidi her geçen gün daha fazla ve yakından his-
setmektedir.

Nitekim, bugüne kadar Suriye kaynaklı saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımı-
zın sayısı 71’e ulaşmıştır. Ülkemize yönelik göç baskısının boyutları giderek artmaktadır. Hâ-
lihazırda Suriye halkıyla mevcut kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde ülkemizde mi-
safir ettiğimiz Suriyelilerin sayısı 500 bini aşmaktadır. Suriye içinde yerlerinden edilmiş kişi-
lerin sayısının ise 5 milyona yaklaştığı hesap edilmektedir. Rejimin izlediği şiddet ve zulüm
politikaları çerçevesinde her an sınırlarımıza yönelik ve ülkemiz üzerinde baskı oluşturacak
daha büyük bir kitlesel göç hareketiyle karşı karşıya kalınması muhtemeldir. Suriye kaynaklı
kitlesel göç hareketi de muhtemel sonuçları itibarıyla ülkemiz yönünden dolaylı bir tehdit oluş-
turmaktadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

4 Ekim 2013
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Rejim, uluslararası hukuku hiçe sayarak halka yönelik balistik füzeler dâhil, ağır silahlar

ve ayrım gözetmeksizin havadan yaptığı bombardımanlara ilaveten, kimyasal silah da kullan-

maya başlamış; son olarak 21 Ağustos 2013 günü Şam’da kimyasal silahlarla yaptığı saldırıda

önemli bir çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 1400’ü aşkın Suriye vatandaşı hayatını kay-

betmiştir. Bu saldırı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olup, bu husus 16 Eylül 2013 tarihinde

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan “21 Ağustos 2013 tarihinde Şam’ın Gota Bölgesinde

Kimyasal Silah Kullanımı İddialarına İlişkin Rapor”da da teyit edilmiştir.

Suriye rejiminin kimyasal silah da dâhil uluslararası hukuk (1925 tarihli Boğucu, Ze-

hirleyici ve Benzer Gazların ve Bakteriyolojik Araçların Savaşta Kullanımının Yasaklanmasına

İlişkin Protokol) tarafından yasaklanmış silahları kullanması, başta ülkemiz olmak üzere

Suriye’nin komşularına yönelik yakın ve ciddi tehdidi de azami düzeye çıkarmıştır. Suriye’deki

gelişmelerin seyri, bu tarz silahların kullanılmasının engellenmesi ve caydırılmasının sağlan-

masına yönelik tedbirlerin alınmasını, ulusal güvenlik çıkarlarımız açısından zaruret arz eden

seviyeye ulaştırmıştır.

Gelişmeler Suriye rejiminin uluslararası normlara aykırı her türlü yöntemi ve silahı kul-

lanabileceği noktaya vardığını göstermektedir. Türkiye, rejimin yapabileceği her türlü saldırıdan

ve Suriye’deki belirsizlik ve kaos ortamından en çok etkilenecek ülke konumundadır.

Nitekim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 27 Eylül 2013 tarihinde kabul ettiği

2118 sayılı Karar da Suriye’de kullanılan kimyasal silahların uluslararası barış ve güvenliğe

tehdit oluşturduğunu teyit etmiştir.

Yukarıda belirtilen tüm gelişmeler, ulusal güvenliğimize yönelik Suriye kaynaklı açık

ve yakın tehdit oluşturan her türlü eyleme karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız

doğrultusunda gereken tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu mülahazalarla; ülkemizin muhtemel tehlikelere karşı güvenliğinin idame ettirilme-

sini sağlamak, kriz süresince ve sonrasında hasıl olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin

yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, hadiselerin seyrine göre ileride

telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı

olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk

Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve buna imkan sağlayan gerekli düzenle-

melerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Hükümete verilen bir

yıllık izin süresinin, 4/10/2012 tarihli ve 1025 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı’nda

belirlenen ilke ve esaslar dâhilinde, Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca, 04.10.2013 tarihin-

den itibaren bir yıl daha uzatılması, Genel Kurulun 03.10.2013 tarihli 3’üncü Birleşiminde ka-

bul edilmiştir.
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              3 Ekim 2013

       69471265-305-8615

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projelerin

açılış törenine katılmak üzere; 4 Ekim 2013 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Başbakan

Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı

Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                    3 Ekim 2013

     68244839-140.03-265-576

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 3/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8615 sayılı yazınız.

            Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projelerin

açılış törenine katılmak üzere, 4 Ekim 2013 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Başbakan

Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı

Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2013/18
Sinop Ağır Ceza Mahkemesinin 9/2/2011 tarihli ve E: 2010/105, K: 2011/6 sayılı

kararıyla, iki kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 24 yıl 12 ay hapis cezası ile
cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Sinop İli, Erfelek İlçesi, Salavat Ma-
hallesi/Köyü, Cilt No: 2, Hane No: 52, Birey Sıra No: 1’de nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Şerife’den
olma, 2/3/1924 doğumlu, 52303599118 T.C. kimlik numaralı Selim REÇBER’in kalan cezası,
Adalet Bakanlığının 27/9/2013 tarihli ve 75723908-102-1150-2011/3806/58536 sayılı yazısı
ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu be-
lirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 21/8/2013 tarihli ve B.03.1.ATK.
0.06.00.03-101.01.02-13/76554-9846-9530 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

3/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİKLERİNE

SEÇME KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
          Karar Sayısı : 2013/15

           Prof. Dr. Mustafa İSEN, görev süresinin 17/10/2013 tarihinde sona erecek olması se-
bebiyle boşalacak olan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi uyarınca, yeniden seçilmiştir.

                                                                  3/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:

          Karar Sayısı : 2013/16

           Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta
SARAÇ’ın Bakanlar Kurulunca yeniden yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 6 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.

                                                                  3/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:

          Karar Sayısı : 2013/17

           Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Dr. M. Emin ZARARSIZ’ın
Bakanlar Kurulunca yeniden yapılan seçimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı mad-
desinin (b) fıkrası gereğince onaylanmıştır.

                                                                  3/10/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

          Başbakanlıktan:
           Karar Sayısı : 2013/631

           1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Güvenlik İşleri Genel

Müdürlüğüne, Ali ÜRKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Başbakan yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN

                Başbakan

—— • ——
          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/635

           1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim

Kurulu Üyeliğine (Hazine) Ali KOLAT’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

menin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Ali BABACAN

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/636

           1 − Açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Müsteşar Yardımcısı Mehmet GÜZEL’in atanması, bu suretle boşalacak olan 1. derece kadrolu

ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Gümrükler Genel Müdürü Remzi AKÇİN’in

atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/637

           1 − Açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Yusuf GÜNEY’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve

76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/638

           1 − Açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret

Başmüfettişliğine, Personel Dairesi Başkanı Bünyamin ÖZGÜR’ün atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
          Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/639

           1 − Açık bulunan 1. derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Orta Anadolu Gümrük ve

Ticaret Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tevfik USTA’nın atan-

ması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uy-

gun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Hayati YAZICI

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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          Milli Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/633

           1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin KONAKLI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve

76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Milli Eğitim Bakanı

—— • ——
          Milli Eğitim Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/634

           1 − Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Destek Hizmetleri Genel Müdürü Yusuf ESENER’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve

76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nabi AVCI

                Başbakan                                    Milli Eğitim Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/624

           1 − Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek

göstergeli Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Hüseyin YALÇIN’ın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/625

           1 − Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek

göstergeli Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa DEĞİRMENCİ’nin atanması, 657 sayılı

Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/626

           1 − Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek

göstergeli Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet SABUNCU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/627

           1 − Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek

göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Adana Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki TEMUR’un

atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 − Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

3/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU

                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-

titüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek-

tir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde

yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı no-

tunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-

ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: İlgili mevzuatta geçerlilik süresi tanımlanmış Akademik Personel ve Lisans-

üstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Ens-

titü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim

dalının başkanını,

d) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik

etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-

lerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına

ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

f) Doktora Yeterlik Komitesi: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıkları tarafından

önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapacak tam

zamanlı beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
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g) Enstitü: Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardımcıları ve

Enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü müdür yardım-

cıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen

üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan, ücreti Üniversite

tarafından belirlenen öğretim programını,

i) Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-

kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-

riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim

Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mek-

tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

j) Müdür: Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

k) Program Koordinatörü: Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-

rulu kararı ile atanan anabilim dalı altındaki lisansüstü eğitim programı koordinatörünü,

l) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunun uygun gör-

düğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

m) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezini,

o) Üniversite (GSÜ): Galatasaray Üniversitesini,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer

kabul edilen sınavları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kapsamı, Açılması ve Öğretim Dili

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans ve doktora yeterlik düzeylerinde

yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim sonrasında yapacakları öğ-

retim, bilimsel araştırma, tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. İkinci öğretim tezsiz yüksek

lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da
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buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim sonrasında yapacakları öğretim, araştırma

ve uygulama etkinliklerini kapsar. Tezsiz yüksek lisans eğitimi lisansüstü ikinci öğretim prog-

ramlarında yapılır.

b) Doktora programı; Yüksek lisans veya lisans eğitimi sonrasında yapılacak, öğretim,

yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; anabilim dalı başkanlığının önerisi, Ens-

titü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Anabilim dalının mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca

onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumları ile birlikte gerçekleştirilecek ortak prog-

ramlar ilgili kurumlar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak anabilim dalının önerisi, Enstitü Yö-

netim Kurulunun uygun görüşü, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Ortak programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumlarının Yurt Dışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim

ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokole göre eğitim ve öğretim dili

Fransızcadır. Ancak, ilgili anabilim dalının önerisi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Sena-

tonun kararı ile bir lisansüstü programı Fransızca dışında bir dilde açılabilir.

(2) Derslerinin tamamı ya da bir bölümü Fransızca dışında bir dilde yürütülen lisansüstü

programlara başvuruda Fransızca yeterlik koşulu aranmayabilir. Lisansüstü programlara baş-

vuruda aranacak Fransızca ya da başka bir dilde yeterlik koşulları, ilgili anabilim dalı başkan-

lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Kontenjanları, Başvuru Koşulları,

Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Lisansüstü programlara başvuru koşulları ve kontenjanlar

MADDE 8 – (1) Açılacak yüksek lisans ve doktora programları, bunlarla ilgili konten-

janlar, kabul koşulları, başvuru ve sınav tarihleri, anabilim dallarının önerileri doğrultusunda

Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir ve Rektörlük tarafından ilgili

kayıt dönemi öncesinde ilan edilir. Milletlerarası Antlaşma ve Ek Protokole göre ilan edilen

kontenjanların yarısı Üniversiteden mezun olan öğrencilere ayrılır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan

bir bilim dalında lisans derecesine sahip olmak, (Yurtdışından alınmış diplomaların denklikle-

rinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması)
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b) Tezli yüksek lisans programlarında, sayısal puan türünde en az 70 ALES standart

puan almış olmak ya da ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek

başarı taban puanları belirlenen bir sınav puanına sahip olmak,

c) Başvurulan programın gerektirdiği yabancı dilde YDS’den en az 75 puan veya YDS

eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak.

(3) Enstitünün önerisi ile Senato tarafından şartlı ön kabulle öğrenci alınmasına karar

verilen anabilim dallarındaki yüksek lisans programlarına, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında

olan öğrenciler başvurabilirler.

(4) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim dalı başkanlığının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan

bir bilim dalında lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

b) Sayısal puan türünde en az 80 ALES standart puan almış olmak ya da ALES sonucu

yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen bir sınav

puanına sahip olmak,

c) Lisans derecesiyle başvurularda, mezuniyet not ortalamasında 4 üzerinden en az

3 veya eşdeğeri bir ortalamaya sahip olmak,

ç) Başvurulan programın gerektirdiği yabancı dilde YDS’den en az 80 puan veya YDS

eşdeğeri bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

Lisansüstü programlara kabul

MADDE 9 – (1) Aday kayıt işlemleri, değerlendirme sınavları ve sınav sonuçlarına

göre lisansüstü eğitime kabul edilecek öğrencilerin belirlenmesi Enstitü tarafından düzenlenir,

yürütülür ve denetlenir. Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav jürisi

anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan en az

üç öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için

ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yabancı dil yeterlik koşulunun sağlanmış

olması halinde,

a) Tezli yüksek lisans programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme

dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü değerlendirmedeki başarının %30’u,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not orta-

lamasının %40’ı ve sözlü değerlendirmedeki başarının %60’ı,

c) Doktora programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştü-

rülmüş lisans not ortalamasının %10’u, yüzlük sisteme dönüştürülmüş tezli yüksek lisans not

ortalamasının %10’u (doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans

not ortalamasının %20’si), yazılı değerlendirmedeki başarının %15’i ve sözlü değerlendirme-

deki başarının %15’i

alınarak genel başarı notu hesaplanır.
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(3) Lisansüstü programlara kabul için gereken asgari genel başarı notları Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir. Asgari genel başarı notunu sağlayan adaylar arasında notu

en yüksek olan adaydan başlayarak oluşturulan kontenjan kadar sıralanmış aday listesi, Enstitü

internet sayfasında ilan edilir. Başarılı aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, listedeki diğer

başarılı adaylar yedek listede yer alırlar.

(4) Gerekli koşulları sağlayarak lisansüstü öğrenimi yapma hakkını elde eden adaylar,

Enstitüce belirlenen süre içinde ilan edilen belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak kesin

kayıtlarını yaptırırlar. Adayın kesin kaydı, ancak bütün belgelerin teslim edilmesinden sonra

Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Aday, ilan edilen süreler içinde kesin kaydını

yaptırmadığı takdirde, lisansüstü öğrencilik hakkını kazanamaz.

Danışmanlar

MADDE 10 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile

lisansüstü öğrenimine kayıtlı öğrenciler için o anabilim dalının bir öğretim üyesini öğretim yılı

başında program koordinatörü olarak belirler.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci, derse yazılma işlemlerini program

koordinatörü ile tez aşamasına gelinceye kadar yürütür. Öğrencinin tercihi, danışman öğretim

üyesinin ve anabilim dalı başkanlığının kabulü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu ders al-

ma aşamasında da danışman atayabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı her öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu,

kayıtlı olduğu ilk dönem itibariyle ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için ilgili ana-

bilim dalının öğretim üyeleri arasından bir danışman atar.

(4) Doktora programlarında öğrenci derse yazılma işlemlerini program koordinatörü

ile doktora yeterlik aşamasına gelinceye kadar yürütür. Öğrencinin tercihi, danışman öğretim

üyesinin ve anabilim dalı başkanlığının kabulü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu ders al-

ma aşamasında da danışman atayabilir.

(5) Danışman; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrencinin tezi ile ilgili

alanı belirleyerek, alacağı derslerin bu amaca uygun seçilmesinden, doktora yeterlik aşama-

sından, tez çalışması ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularından, tez dilinin

belirlenmesinden; tezsiz yüksek lisansta ders seçimi, dönem projesinin yürütülmesi ve varsa

tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında görevli ve sorumludur.

(6) Yüksek lisans veya doktora tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı

gerektirdiği durumlarda eş danışman atanabilir.

(7) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer yük-

seköğretim kurumu tarafından atanan danışman da eş danışman olarak kabul edilir. Gerekli

durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(8) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması veya altı ay ya da daha uzun süreli

il dışı görevlendirilmesi durumunda öğrenciye yeni bir danışman atanır.
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Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden veya öğrenimlerine

devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, her yarıyıl/dönem akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde yapılır. Öğrenciler, ders ve tez kayıtlarını program koordinatörü ya da aka-

demik danışmanlarına onaylatarak yenilemek ve yükümlü olmaları halinde katkı payı/öğrenim

ücretini yatırmak zorundadırlar.

(2) Süresi içinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri

yerine getirmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından ya-

rarlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem öğrenim süresinden sayılır.

(3) Ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/ve-

ya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belir-

lenir.

Kayıt dondurma

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde donduru-

labilir. Öğrencinin başvurusu üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda, Yükseköğretim Kurulunca

tespit edilen haklı ve geçerli nedenlerle, öğrenciye, yüksek lisans öğrenimi süresince en çok

iki yarıyıl/dönem ve doktora öğrenimi süresince en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Kayıt don-

durma süreleri normal öğrenim süresi ve ek sürelere dahil edilmez. Kayıt dondurma halinde,

öğrencilerden Enstitüye kaydolurken alınan belgeler iade edilmez. İzin ve hakların saklı tutul-

ması ile ilgili kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretler ile ilgili hususlar 23/5/2013 tarihli

ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sı-

nav Yönetmeliğine göre yapılır.

(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama

hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı

tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/döne-

min başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programı ile aynı alanda almış olduk-

ları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar.

c) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış

olan adaylar.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı ile aynı alanda

almış oldukları halde farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar.
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(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, öncelikli olarak alınır. Bu

dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez

ve bu derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz. Ancak, bilimsel

hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, program koordina-

törünün onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık progra-

mında geçirilen azami süre yüksek lisans ve doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilim-

sel hazırlık öğretimini azami süre içinde tamamlayamayan öğrencilerin bu koşulu sağlayıncaya

kadar geçirdikleri ek süre yüksek lisans veya doktora programı öğrenim süresinden sayılır.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı

sayılma koşulları, ders tekrarı gibi hususlarda öğrencinin ders aldığı lisans programına ilişkin

mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü ders-

lere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, bu derslerin

bütün koşul ve gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ancak bu statüde ders alanlar öğ-

rencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca özel öğrenci statüsünde ders alanlar Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenen ders-kredi ücretini yatırmak zorundadırlar.

(2) Özel öğrencilerin daha sonraki dönemlerde lisansüstü programlarına asil öğrenci

olarak kabul edilmeleri halinde, özel öğrenci iken başarmış oldukları lisansüstü derslerinden

en fazla iki tanesi program koordinatörünün önerisi, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı

için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki başka bir Enstitü anabilim dalında veya başka

bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ba-

şarılı öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde lisansüstü programlarına yatay geçiş

yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş başvurusu, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Ku-

rulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuran adaylarda, Enstitü programlarına kabulde

yabancı dil yeterlik koşulunun sağlanması ve ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.50 olması

koşulu aranır. Yurt içinden ve yurt dışından yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlarla sınırlıdır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat

hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
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Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi

MADDE 17 – (1) Üniversite ile yurtdışında bir üniversite arasında yapılan Erasmus

ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışındaki üniver-

sitelerle bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci değişimi, değişim programlarının uygulanması

ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Üniversite ile yurtiçindeki yükseköğretim kurumları arasında; 18/2/2009 tarihli ve

27145 sayılı Resmî Gazete’de, yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve

Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğrenci değişim

programı uygulanır.

Öğretim üyesi yetiştirme programı

MADDE 18 – (1) Yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kap-

samında atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonunda, lisans-

üstü eğitim yaptırmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesi ile ilgili hususlar Enstitü Yürütme

Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 19 – (1) Enstitüye kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir. Ens-

titüden mezun olan, ayrılan veya herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrenciden kimlik kartı

geri alınır.

(2) Öğrenci kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılama-

yacak hale gelmesi gibi durumlarda öğrencinin otuz gün içerisinde Enstitü öğrenci işleri büro-

sunu bilgilendirmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenci kimlik kartı iptal edilerek, Rektörlük

tarafından belirlenen bedel karşılığında, yeni bir kart düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli

MADDE 20 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programın özel-

liğine göre Senato kararıyla öğretim yılı üç dönemden de oluşabilir. Bir dönem normal öğre-

timdeki 14 haftalık yarıyıldan kısa olabilir. Her bir yarıyıl veya dönem yetmiş öğretim günün-

den az olamaz.

Öğretimin süresi

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarında öğretim süreleri aşağıdaki gibidir:

a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bilimsel hazırlık

sınıfında öğrenim gören tezli yüksek lisans öğrencileri için azami süre dört yıldır.

b) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı

Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını

ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve

sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek

lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-

desinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-

nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez

hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(3) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler

için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programı

için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(4) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sa-

vunmasına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni

süreler verilir.

(5) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde

tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşul-

lara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğ-

renimlerine devam etmek için kayıt yaptırırlar. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hakkı

ile tez hazırlama hariç diğer haklardan yararlanamazlar. Lisans derecesi ile doktora programına

başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş ol-

maları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine

eğer açılmışsa aynı isimli tezsiz yüksek lisans programının diploması verilir.

Öğretimin içeriği ve ders seçme

MADDE 22 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı

ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Se-

nato tarafından belirlenir. Enstitüde ders programları, her yarıyıl veya dönemde öğrencilerin

en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir. Bir öğretim programında yer alan

her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programları; toplamda en az 60 AKTS kredilik en az yedi adet

ders ve bir seminer dersi ile yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen yüksek lisans tez çalış-

masından oluşur. Yüksek lisans tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 30 en fazla 60

olabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları toplamda en az 90 AKTS kredilik en az 10 ders

ile dönem projesi dersinden oluşur.

(4) Doktora programları; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için

toplamda en az 60 AKTS kredilik yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve yarıyıl başına
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30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için

toplamda en az 120 AKTS kredilik en az 14 (on dört) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşur.

(5) Öğretim programında zorunlu ve seçime bağlı dersler yer alır ve dersler bir

yarıyıl/dönemliktir. Öğrencilerin, ilan edilen günlerde danışmanlarının tavsiyeleri doğrultu-

sunda öğrenci bilgi sisteminden derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir.

Seçilen bir dersin açılması, öğrenci azlığı yüzünden mümkün olmazsa, öğrenci verilen ek sü-

rede, açılmış derslerden danışmanının uygun gördüğü başka bir derse yazılır.

(6) Öğrenciler, danışmanlarının önerileri ve anabilim dalı başkanlıklarının uygun bul-

ması halinde kayıtlı bulundukları Enstitünün farklı programlarından en çok iki ders alabilirler.

Öğrencilerin, üniversitenin diğer enstitülerinden veya diğer üniversitelerin lisansüstü program-

larından ders alabilmeleri için, danışmanlarının önerisi, anabilim dalı başkanlarının onayı ve

Enstitü Yönetim Kurulunun izni gerekir. Bir öğrencinin doktora öğreniminde alacağı derslerin,

lisansüstü düzeyde ve daha önce alınmamış olması gerekir.

Devam zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara

devam etmeleri ve bir dersin yarıyıl/dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmeleri

için, derslere %70’ten az olmamak üzere katılmaları zorunludur.

(2) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim üyesi tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlarında başarı değerlendirmesi, ara sınav,

yarıyıl/dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve

sözlü, uygulamalı yapılmasına ilişkin başarı değerlendirme yöntemi, dersin öğretim üyesi ta-

rafından belirlenir ve Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Sınavlar Enstitünün denetiminde, ders ve çalışmaları yürüten öğretim üyelerince

yapılır.

Yarıyıl içi çalışmalar ve ara sınavlar

MADDE 25 – (1) Yarıyıl/dönem içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa

sınav, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.

(2) Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda/dönemde

en az bir defa yapılır.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, dersin öğ-

retim üyesi tarafından belirlenen tarihlerde yapılan ara sınava giremeyen öğrencilere aynı ya-

rıyıl/dönem içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya en-

gelin kalktığı üç iş günü içinde ilgili Enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorun-

ları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
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Sınav programları ve sınavlarda disiplin

MADDE 26 – (1) Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavları, ilgili Enstitü Müdürlüğü

tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve Enstitü Yönetim Kurulunca onay-

lanan programa göre yapılır.

(2) Öğrencilerin sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde

girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav

yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-

lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri uygulanır.

(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu

süre sonunda sınav belgeleri Enstitü Müdürlüğü tarafından imha edilir ve durum bir tutanakla

tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl/dönem

içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavında alınan notların

ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Başarı notları öğretim üyeleri tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğrenci-

lerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve

bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir.

Başarı Notu Katsayısı

AA 4.00

BA 3.50

BB 3.00

CB 2.50

CC 2.00

F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu

not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür. IA notu alan öğrenciler dersi tekrar ettik-

lerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Yarıyıl/dönem sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi ça-

lışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi

görür.

(5) Seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora tez

çalışmalarında başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilir.

(6) Lisansüstü öğreniminde, öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl/dö-

nem sonu başarı notunun her ders için en az CC ya da P olması gerekir. Öğrencinin bir

yarıyıl/dönem sonunda başarısız olduğu dersler için kendisine F notu verilir. Zorunlu veya se-

çime bağlı derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi veya danışmanının uygun gördüğü

farklı bir dersi tekrarlar.
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(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı

notu katsayısı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın,

öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Başarı durumu P ve F ile

değerlendirilen seminer ve dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile yüksek lisans ve doktora

tez çalışmalarına ait krediler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dahil edilmez.

(8) Lisansüstü öğreniminde, bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabil-

mesi için, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ağırlıklı genel not orta-

laması 3.00’ün altında olan öğrenciler, yarıyıl/dönem sonu başarı notları CB veya CC olan

derslerden yeteri kadarını tekrar alabilirler. Tekrarlanan dersler için son alınan notlar geçerlidir

ve yalnız son alınan notlar ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında dikkate alınır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurarak,

ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü Müdürlüğü itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur.

Komisyon değerlendirme sonucunu on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programlarının amacı, öğrencinin bilimsel araş-

tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını

sağlamaktır.

Yüksek lisans tezi

MADDE 30 – (1) Öğretim programındaki bütün derslerini başarmış ve en az 3.00 ağır-

lıklı genel not ortalaması ile tamamlamış öğrenci, danışmanının kabul edeceği bir tez konusu

belirler. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci, teze

yazılım bildirimini yarıyıl kayıt süresi içinde doldurup danışmanına imzalattıktan sonra Enstitü

öğrenci bürosuna teslim ederek teze yazılır.

(2) Tez aşamasında olan öğrenci, teze ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren, teze kayıtlı

olduğu süre boyunca her ay sonunda danışmanına yazılı bir faaliyet raporu sunmakla yüküm-

lüdür. Öğrencinin faaliyetleri danışmanı tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendiri-

lerek bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Faaliyet raporlarının teslim edilmemesi ya da yetersiz

bulunması durumunda danışman öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir. Bu

durumda öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(3) Öğrencinin tezini teslim edebilmesi için tez tesliminin yapılacağı yarıyıldan önceki

faaliyet raporunun danışmanı tarafından başarılı olarak değerlendirilmesi gerekir.
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(4) Yüksek lisans tezi, Senato tarafından kabul edilen Tez Yazım Kılavuzu ile belirlenen

esaslara uygun şekil ve sayıda hazırlanarak, danışmanın tezi incelediğini ve öğrencinin çalış-

masını yeterli düzeyde başarılı bulduğunu belirten yazısı ile birlikte, yarıyılı izleyen sınav dö-

nemi başına kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Yüksek lisans tez savunması

MADDE 31 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile

tezini tamamlayan öğrenciye içinde danışmanının da yer aldığı üç öğretim üyesinden oluşan

bir jüri seçer. Jüri üyelerinden en az biri Üniversite içindeki farklı bir anabilim dalından veya

başka bir yükseköğretim kurumundan olmalıdır. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine tes-

lim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

Tez savunması dinleyicilere açıktır.

(2) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “ka-

bul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez savunmasını

izleyen üç gün içinde bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez savunmasında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını sağlayan öğrenci, yüksek

lisans tezinin Enstitü tarafından belirlenen yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine

imzalatarak tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi

şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Yüksek Lisans de-

recesi verilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, yüksek lisansın ilgili yönetim kurulunda kabul

edildiği tarihtir. Tezini bir ay içinde teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir di-

lekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

(4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi ilk savunmada veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni

bir tez konusu verilir ve yeni bir danışman atanır. Başarısız öğrenci ilgili döneme ait öğrenci

katkı payını ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,

tez ile ilgili koşulları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Aksi halde öğrencinin talebi

ve aynı isimde bir tezsiz yüksek lisans programının varlığı durumunda ve tezsiz yüksek lisans

programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerinin yerine getirilmiş olması kay-

dıyla öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilerek öğrencinin programla ilişkisi sona er-

dirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi

Amaç

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.
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Dönem projesi

MADDE 33 – (1) Öğrenci, danışmanı tarafından belirlenmiş dönem projesi konusunu

birinci dönemin sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne bildirmek ve açıldığı dönemde dönem pro-

jesine kayıt yaptırmak zorundadır. Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini Senato’nun be-

lirlediği Dönem Projesi Hazırlama Kılavuzuna uygun düzende ve istenen sayıda hazırlayarak,

üçüncü dönemin sonunda Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

Dönem projesi notu

MADDE 34 – (1) Dönem projesi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak

değerlendirilir ve Enstitü müdürlüğüne bildirilir. Başarılı bulunan öğrencinin mezuniyetine

Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Öğretimi

Amaç

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekmektedir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda ve

doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ye-

terlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Derslerini en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlayan doktora öğrencisi,

yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan

takvimine göre Enstitü müdürlüğüne verir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en

geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın)

sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen

öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan ve

bir akademik yıl boyunca görevlendirilen tam zamanlı beş öğretim üyesinden oluşan doktora

yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları ha-

zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az 3 kişiden oluşan sınav jürileri kurar.

Danışman bu jürinin tabii üyesidir. Üyelerden en az biri diğer üniversitelerin öğretim üyele-

rinden tayin edilir. Komite ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka üniversitelerin öğretim
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üyelerinden olmak üzere, iki de yedek üye seçer. Mazereti bulunan jüri üyeleri, kendilerine

tebligat yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde, mazeretini yazılı olarak Enstitü Müdür-

lüğüne bildirirler.

(3) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Doktora ye-

terlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı du-

rumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Komite bu kararını, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bil-

dirir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin, danışmanının onaylayacağı daha önce

almamış olduğu derslerden en çok üç ders daha alması zorunludur.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-

mamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan (lisans derecesi ile kabul edilenler için altıncı yarı-

yıldan) sonra da toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek koşuluyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi

oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Eş danışmanın olması du-

rumunda tez izleme komitesi beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının öne-

risi, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde

değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ve Enstitü Müdürlüğüne verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir ve bu kararını en geç üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirir.

Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onay-

lanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla

devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde

tekrar tez önerisi savunmasına alınır.
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Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 39 – (1) Doktora tez aşamasında olan öğrenciler, doktora tez önerilerinin ka-

bul tarihinden itibaren, teze kayıtlı oldukları süre boyunca her altı ayda bir ara rapor vermekle

yükümlüdürler. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde ya-

pılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi rapor tesliminden itibaren bir ay içerisinde

ve yılda iki kez toplanarak öğrencinin tez çalışmasını, başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirir. Bu karar bir tutanakla Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(2) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan süresi

içinde rapor sunmayan öğrencinin tez izleme ara raporu başarısız sayılır.

(3) Öğrencinin tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak ara raporunu teslim

etmeyerek üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde danışman

öğretim üyesi öğrencinin danışmanlığından çekilebilir. Bu durumda öğrenciye anabilim dalı

başkanlığının önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yeni bir danışman atanır.

(4) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden

tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite

konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve Enstitü müdürlüğüne sunar. Komite üyelerinin imzalarını

taşıyan rapor Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Tez konusu değişikliği Enstitü Yö-

netim Kurulu kararı ile uygun görüldüğü takdirde Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihinden en

geç altı ay içerisinde öğrenci tekrar tez önerisi savunma sınavına girer.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 40 – (1) Doktora tez savunma sınavının yapılabilmesi için sunum tarihinden

hemen önceki en az üç ara raporun düzenli olarak teslim edilmiş ve başarılı bulunmuş olması

gerekmektedir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul

edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak

zorundadır.

(3) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak, Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim

üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden

oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması dinleyicilere açıktır.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “ka-

bul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sa-

vunmasını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                   4 Ekim 2013 – Sayı : 28785

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 76



düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde

yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye

yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı

olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesine göre tezsiz yüksek

lisans diploması verilir ve programla ilişkisi sonlandırılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme

MADDE 41 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Enstitü ile ilişiği ke-

silir:

a) Öğrencinin yazılı başvurusuyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,

b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.

(2) Enstitüden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, Enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile

başvurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge

verilir.

Tezli yüksek lisans diplomaları

MADDE 42 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla, yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde

öğrencilerin aldığı dersler ve notları belirtilir.

Tezsiz yüksek lisans diplomaları

MADDE 43 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek

lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana-

bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim bel-

gesinde öğrencinin aldığı dersler ve notları belirtilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı isimde bir tezli yüksek lisans

programı bulunması halinde başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans prog-

ramı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla, bu programa geçiş yapa-

bilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu

kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Doktora diplomaları

MADDE 44 – (1) Tez savunmasında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını sağlayan,

doktora tezinin Enstitü tarafından belirlenen yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine

imzalatarak tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim
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eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Doktor

unvanı verilir. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın ilgili yönetim kurulunda kabul edil-

diği tarihtir. Tezini bir ay içinde teslim etmeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilek-

çeyle Enstitü müdürlüğüne başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir.

(2) Doktora diplomasının üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur. Diploma ile birlikte verilecek öğrenim belgesinde öğren-

cilerin aldığı dersler ve notları belirtilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler

MADDE 45 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci

tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle

çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle

hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet

belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 47 – (1) 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

(ÜDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

(2) 2013/2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Enstitü lisansüstü programlarına kayıt yap-

tırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin

başarı not katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen

toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınav-
lar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm: Fakültenin, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan birimini,

c) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını,
ç) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

d) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kuru-

lunu,
f) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sekreterliğini,
g) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Kurulunu,
ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim
Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’e ekli mek-
tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,
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h) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ı) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
j) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Fakülteye kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye bağlı bölümlere kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin, ilgili

mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre kayıt hakkını kazanmış olmaları ve
Galatasaray Üniversitesi Fransızca Dil Hazırlık Sınıfının bütün derslerini başarı ile tamamlamış
veya bu sınıftan muaf tutulmuş olmaları zorunludur.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da

öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvim-
de düzenlenir. Bu süreçlere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirle-
nir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

Mazeret kaydı ve kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Mazeret kaydı için dilekçe ile başvuran öğrencinin durumu, Fakülte

Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır; mazereti geçerli bulunan öğrenciye kaydını
tamamlama hakkı verilir ve bu öğrenci belirlenen süre içinde gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde dondurulabilir. Kayıt
dondurma süreleri ve kayıt dondurma için haklı ve geçerli mazeretlerle ilgili olarak 23/5/2013
tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi uygulanır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 8 – (1) Fakültenin yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli

ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Trans-
feri Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre, ilgili
bölüm başkanlığının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla ilan edilmiş kontenjanlar
dâhilinde yapılır.

(2) Kurum içi yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Dekanlık tarafından oluşturula-
cak komisyon tarafından, adayın devam etmekte olduğu programda almış olduğu dersler, bu
derslerdeki başarı durumu, genel not ortalaması ve Üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda, yatay geçiş için başvurduğu bölümün giriş puan
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türündeki sıralaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dik-
kate alınmak suretiyle hazırlanan rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ince-
lenip karara bağlanır.

(3) İlgili komisyon öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin han-
gi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçiş
MADDE 9 – (1) Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzey-

deki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan
kontenjanlar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

(3) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi fakülte yönetim kurulu tarafından oluşturulan
komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği
programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, Üniversite Senatosu tarafından belir-
lenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir.

(4) İlgili komisyon öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş
yaptığı programın derslerini dikkate alarak, Senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin han-
gi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave
derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(5) Dikey geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yük-
sekokulu ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarının oluşturulmasında, bu program-

lara öğrenci kabulünde ve işleyişte, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düze-
yindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Senato kararları uygulanır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrenciler, Üniversite ile yurt içindeki veya

yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince değişim prog-
ramlarından yararlanabilirler. Değişim programlarına başvuru koşulları, ilgili bölümler tara-
fından önerilerek Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Değişim programlarının uygulanması,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim biçimi
MADDE 12 – (1) Lisans öğretimi; ders geçme esasına dayanan, her yarıyıl en az 30

AKTS, toplamda en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçmeli dersler, bitirme ödevi ile varsa
zorunlu stajdan oluşur.

(2) Fakülte Kurulu, bahar yarıyılının son toplantısında ve ilgili bölümün önerisi üzerine;
bir sonraki ders yılında açılacak zorunlu ve seçmeli dersleri, herhangi bir dersin açılabilmesi
için başarılmış olması gereken ve önkoşul oluşturan ders veya dersleri ve öğretim programında
yer alan dersleri verecek öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri ile uygulamalı çalışmaları
yürütecek araştırma görevlilerini belirler.

Öğretimin düzenlenmesi
MADDE 13 – (1) Öğretim, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl,

en az yetmiş öğretim günüdür.
(2) Bölümlerde açılan derslerin saatlerini ve dersliklerini gösteren haftalık ders prog-

ramı, ilgili bölümün teklifi üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yarıyıl başlamadan en
geç on beş gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Fakülte bölümlerinden lisans diploması almaya hak kazanabilmek

için gerekli öğretim süresi sekiz yarıyıldır.  Bu süre içinde öğrenimlerini tamamlamayan veya
tamamlama olanağı bulamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 15 – (1) Her öğrenci için ilgili bölüm başkanı tarafından bir öğretim üyesi

veya öğretim görevlisi danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi
izler, devam etmekte olduğu öğretim programı ve çift anadal ve yandal programları çerçeve-
sinde öğrencinin alması gereken derslerle ilgili olarak ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların
çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler ve kayıt yenileme
işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.

Derslere yazılma
MADDE 16 – (1) Öğrenci her yarıyılda, yükümlü olması halinde katkı payını yatırmış

olmak koşuluyla,  akademik takvimde belirtilen derslere yazılma süresi içinde, öğretim prog-
ramında ilan edilen dersler arasından eğitim durumuna uygun olanlara kayıt yaptırır. Öğrenci,
not dökümüyle,  açıklanan ders programından yararlanarak ve öğrenim gördüğü bölüm tara-
fından görevlendirilmiş olan danışman öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin onayıyla oto-
masyon sisteminde kaydını yapar. Ders ekleme-çıkarma haftası içinde, kayıt olunan derslerde
danışman öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin onayı ile değişiklik yapılabilir.

(2) Öğrenci yarıyıl süresince,  seçmiş ve danışmanınca onaylanmış olan derslere devam
eder ve sınavlarına girer.

(3) Öğrencinin bir derse kayıt yaptırabilmesi için, varsa o dersin önkoşulunu başarmış
olması zorunludur.

(4) Öğrencinin beşinci yarıyıl derslerine yazılması için birinci, altıncı yarıyıl derslerine
yazılması için ikinci yarıyıl derslerinin en fazla biri dışında tamamını başarmış olması gerekir.
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(5) Bir yarıyılda alınabilecek derslerin AKTS kredileri toplamı 45’i aşamaz.
(6) Çift anadal programı öğrencilerinin alabileceği AKTS kredilerinin üst sınırı ilgili

bölüm kurullarınca belirlenir.
Ders tekrarı ve devam zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Öğrenci, öğretim süresi içinde, zorunlu bir derse, başarıncaya kadar

yeniden kaydolur. Seçmeli bir dersten başarısız olunması halinde, dönem başında beyan etmek
koşuluyla bu ders yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

(2) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün derslere ve çalışmalara katılmaları
ve devam etmeleri zorunludur.

(3) Mazeretler de dâhil olmak üzere, derslerin %70’ten azına katılan öğrenci o dersin
yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz.

(4) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına
girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(5) Öğrenci herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirerek başarısız olduğu
takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda, devam zorunluluğu tekrar aranmaksızın ara sınav ve
yarıyıl sonu sınavlarına girer. Uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde yerine getir-
me zorunluluğu devam eder.

Seçmeli dersler
MADDE 18 – (1) İlk dört yarıyılda öğrenciler, öğrenim gördükleri bölüm öngördüğü

takdirde yarıyıl başına en fazla bir seçmeli ders alabilirler. Diğer yarıyıllarda ise, derslere kayıt
süresi içinde, öğrenim gördükleri bölümün uygun bulduğu seçmeli dersler arasından almak is-
tediklerine kontenjanlar dâhilinde kayıt olurlar.

Staj
MADDE 19 – (1) Staj yükümlülüğü olan öğrenciler için staja ilişkin esaslarla bu yü-

kümlülüğü yerine getirmeye yönelik belge sistemi Fakülte Kurulunca düzenlenir.
Bitirme ödevi
MADDE 20 – (1) Öğrenciler yedinci yarıyılda zorunlu derslere kayıt olma aşamasına

geldiklerinde, derslere kayıt süresi içinde, ilgili bölüm tarafından danışman olarak belirlenen
bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte bir bitirme ödevi konusu belirler.

(2) Mezuniyet durumuna gelmek için gerekli olan ve bölümler tarafından belirlenmiş
seçmeli ve zorunlu derslerin tümünü almış ve en fazla biri dışındakileri başarıyla tamamlamış
öğrenciler için, bölüm önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bir bitirme ödevi sınav
jürisi belirlenir. Bitirme ödevi sınavı, ilgili bölümün belirlediği tarihte sözlü olarak yapılır ve
sonuç bir tutanakla Dekanlığa bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Başarı notu
MADDE 21– (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar,

sunum, uygulama, ödev, proje, seminer, devam durumu ve yarıyıl sonu sınavının katkıları ile
belirlenir. Her yarıyılın başlangıcında, o yarıyılda açılacak derslere ait yarıyıl içi çalışmaların
türleri, sayısı ve başarı notuna katkılarını gösteren başarı değerlendirme formu, dersten sorumlu
öğretim elemanları tarafından doldurularak otomasyon sisteminde ilan edilir ve bir kopyası
Dekanlığa iletilir.
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(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.
(3) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavının ya-

pıldığı tarihten itibaren en geç üç gün içerisinde dersten sorumlu öğretim elemanları tarafından
ilan edilir ve sınav kâğıtları ile birlikte Dekanlığa iletilir.

Derslerin değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencinin bir dersteki başarı durumu dersin sorumlu öğretim ele-

manı tarafından, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu veya
bütünleme sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz
önünde bulundurularak yapılır.

(2) Başarı notları öğretim elemanları tarafından,  öğrencilerin genel başarı durumu göz
önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları ve katsayılar aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(3) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(4) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

(5) Seminer, staj gibi uygulamalı derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız)
olarak değerlendirilebilir.

Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 23 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), derslerin her birinden ve bi-

tirme ödevinden alınan başarı notları katsayılarının, AKTS kredileri ile çarpılıp toplanması so-
nucu bulunacak sayının, AKTS krediler toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir. Bölme
sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı durumu P ile değer-
lendirilen çalışmalara ait krediler AGNO hesabına dâhil edilmez.

Tek ders sınavı
MADDE 24 – (1) Mezuniyeti, başarısız olduğu tek ders nedeniyle bir ya da iki yarıyıl

gecikme durumunda olan ve yazılı talepte bulunan öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulu kara-
rıyla, tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavın tarihi Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirti-
lir.

(2) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi çalışma
notu dikkate alınmaksızın belirlenir.

Sınav dönemi ve programları
MADDE 25 – (1) Ara sınav ya da ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir

yarıyılda en az bir defa yapılır. Ara sınavların yapılacağı gün ve saatler dersin sorumlusu öğ-
retim elemanları tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en az yedi gün önce öğrencilere du-
yurulur.
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(2) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen
tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı
neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı üç iş günü içinde ilgili öğrenci tarafından
Dekanlığa yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık raporu ile bel-
gelendirilmesi gerekir.

(3) Yarıyıl sonu sınav programları ve sınav gözetmen listesi Dekanlıkça hazırlanır. Fa-
külte Yönetim Kurulunun onayından sonra sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan
edilir.

Sınav düzeni
MADDE 26 – (1) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanı ile Dekanlıkça görevlendirilen

gözetmen öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.
(2) Bitirme ödevi dışındaki derslerin yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak yapılır. Sınav

süresi dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından, üç saati geçmeyecek şekilde belirlenir.
Sınav disiplini
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, Dekanlıkça hazırlanan sınav programında belirtilen gün

ve saatlerde sınavlara girerler.
(2) Öğrenciler sınav salonuna, sınav görevlilerinin sınavda yararlanılmasına izin ver-

mediği kitap, ders notu ve benzeri belgeler ile cihazları getiremez ve bunları yanlarında bu-
lunduramaz. Sınav salonunda izin verilmeyen belgeleri bulunduran, kopya çeken, kopya çek-
meye teşebbüs eden, sınav süresi sonunda kağıdını teslim etmeyen veya kopya çektiği daha
sonra anlaşılan öğrenci ve bunlara yardımcı olan öğrenciler ile bitirme ödevi ya da sınav yerine
geçen çalışmalarda intihal yapan öğrenciler hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır.

(3) Sınavlarda, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde suç sayılan
diğer fiil ve hareketleri yapanlar hakkında, Dekanlık tarafından soruşturma açılır.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu

listesinin ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde bir dilekçe ile itiraz edebilirler.
(2) Dekanlık, dersten sorumlu öğretim elemanının yanı sıra iki öğretim elemanı ile bir-

likte, üç kişiden oluşan bir inceleme komisyonu kurar. İnceleme komisyonu, dersten sorumlu
öğretim elemanının ilan ettiği başarı değerlendirme sisteminde yer alan ve öğrencinin başarı
notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları maddi hata yönünden tekrar inceler. Komisyonun ha-
zırladığı rapor Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması.
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik

kazanması.

4 Ekim 2013 – Sayı : 28785                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 85



Diploma alma koşulları

MADDE 30 – (1) Kayıt olduğu bölümde açılan zorunlu dersleri, aldığı seçmeli dersleri

ve yazılı olarak hazırladığı bitirme ödevine ilişkin sınavları başarı ile tamamlayan, varsa bölü-

mün zorunlu staj yükümlülüğünü yerine getiren, en az 240 AKTS kredi olmak üzere mezuniyet

için öngörülen toplam kredi sayısındaki derslerin ağırlıklı not ortalamasını en az 2.00 düzeyine

çıkaran ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciye Fakültenin ilgili bölümü-

nün lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrencilere Fakülte’deki öğrenimleri sü-

resince aldıkları dersler ile bunlara ilişkin AKTS kredileri, başarı notunu, ağırlıklı genel not

ortalamasını gösteren not dökümü belgesi ve diploma eki de verilir.

(3) Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülteye kayıt olan öğrencilerin ilgili bölümden me-

zun olabilmeleri için gerekli AKTS kredisi toplamı, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile muaf

tutuldukları derslerin AKTS kredilerinin mezuniyet için gerekli toplam kredi sayısından dü-

şülmesiyle hesaplanır.

Diploma yerine geçen belgeler

MADDE 31 – (1) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus ge-

çici mezuniyet belgesi verilebilir.

(2) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversite-

lerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt

yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin

başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen

toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakülte-

sinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürü-

tülen kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, yatay geçiş, öğ-
renci değişim programları ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını,
c) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya

hak kazanan öğrencilere, diplomalarına ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonu-
cunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını sağlamak amacıyla Üniversite
tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

ç) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurulunu,
e) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Sekreterliğini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
g) Hazırlık Sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
ğ) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı Kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na ilişkin olarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Ba-
kanlar Kurulunun 24/10/1995 tarihli ve 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim
Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992 Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mek-
tuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mektupları,

h) Öğrenci Otomasyon Sistemi: Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sistemini,
ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıt 
MADDE 5 – (1) Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesine kayıt yaptırabilmek için

ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol’e göre kayıt hakkını kazanmış olmak
gerekir. Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazanmış olan öğrenciler yeterli Fransızca seviyesine
sahip olduğunu belgelemek ya da Fransızca Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edi-
lir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem
yapılır. 

Kayıt yenileme  
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da

öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvim-
de düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belir-
lenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desine göre haklı ve geçerli mazeretleri olması halinde dondurulabilir.

(2) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama
hakkı verilmez, mazeret sınavı açılmaz. Öğrencilerin katılmadığı sınavlara ait hakları saklı tu-
tulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle kaydını dondurduğu yarı-
yılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler  
MADDE 8 – (1) Fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçişle öğrenci

kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato
tarafından belirlenen esaslara göre, Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim
Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır. Yatay geçiş ya-
pacak öğrencinin; önceki yıl içerisinde Fransızcaya dayalı olarak öğrenim gördüğü yükseköğ-
retim kurumunda okuduğu sınıfın bütün derslerinde başarılı olması, ders konularının ve içe-
riklerinin %80 oranında benzer olması, not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması veya
eşdeğer düzeyde bulunması gerekir. 

(2) Fakültenin sadece üçüncü ve beşinci yarıyıllarına yatay geçiş yapılabilir.
(3) Fakülteye yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(4) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yük-
sekokulu ve açıköğretim fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.
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Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programının birinci sınıfında derslerinin tümünü

başarı ile tamamlamış olan öğrenciler, İletişim Fakültesinin üçüncü yarıyılına kurum içi yatay
geçiş için başvurabilirler.  

(2) Kurum içi yatay geçiş öğrenci kontenjanı ve esasları Fakülte Yönetim Kurulu kararı
ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Dekanlık tarafından oluşturulacak komis-
yon tarafından, adayın fakültesinde almış olduğu dersler, bu derslerdeki başarı durumu, genel
not ortalaması ve üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan
sınavda aldığı puan türü ve sıralaması değerlendirilerek hazırlanacak rapora dayanarak, Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Fakülte Yönetim Kurulu, kurum içi yatay geçişini
onayladığı öğrencilerin Fakülte öğretimine uyumu için gerekli gördüğü önceki yarıyılların
derslerini de fark dersleri olarak almasını zorunlu tutabilir.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

10 uncu maddesi, Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesinde belirtilen esas-
lar ve İletişim Fakültesi ile çift anadal programı yürütülen bölümlerin önerisiyle Senatonun
onayından geçmiş anlaşmalar çerçevesinde her akademik yılın başında çift anadal programla-
rına, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, öğrenci kabul edilir.

Öğrenci değişim programları  
MADDE 11 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki

yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince İletişim Fakültesi öğrencile-
rinin, öğrenci değişim programlarından bir ya da en fazla iki yarıyıl süresince yararlanmasına
karar verebilir.  

(2) Bu öğrenim imkânları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek
duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon, süresinde yapılan baş-
vuruları inceler ve adaylarla yaptığı mülakat sonucunda adayların yeterli olup olmadığına ve
yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversi-
telerden hangisine gönderileceğine karar verir. Komisyon, raporunu Fakülte Yönetim Kurulu-
nun onayına sunar.  

(3) Öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları ve başarılı oldukları derslerin, Ga-
latasaray Üniversitesi İletişim Fakültesindeki kredi karşılıkları ve uyumları Fakülte Yönetim
Kurulunca karara bağlanır. Öğrencilerin Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesindeki not
ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve alınan notlar esas alınır.  

(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz.  
(5) Öğrenci değişim programından faydalanan öğrenciler, aldıkları derslerden başarılı

olmaları halinde, anlaşmalı üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarıyılları Gala-
tasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde de başarmış sayılırlar. Takip ettikleri derslerden ba-
şarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendiri-
lir.

(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler
öğrenim süresine dâhildir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 12 – (1) Fakültede öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
(2) Öğretim yılının başlangıç tarihi, her yıl Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Her yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(3) Yaz dönemi öğretimi yürürlüğe konulduğu takdirde bu öğretime ilişkin hükümler

saklı tutulur.
(4) Fakültede öğretim, ders geçme esasına dayanan fakülte zorunlu, uzmanlık alanı zo-

runlu dersler ve seçimlik dersler ile bitirme projesinden oluşur. 
(5) Öğretimin tamamlayıcı unsuru olarak öğrencilerin staj yapmalarına Fakülte Kuru-

lunca karar verilir. Öğrencilerin staj yükümlülüğüne ilişkin esaslar, Fakülte Kurulunca düzen-
lenir. 

Öğretim süresi  
MADDE 13 – (1) Fakültede lisans öğretimi süresi sekiz yarıyıldır. 
Öğretimin düzenlenmesi
MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim, fakülte zorunlu, uzmanlık alan zorunlu ve seçim-

lik yarıyıllık dersler ve uygulamalı çalışmalarla yürütülür.
(2) Ders kredileri, Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi

aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Fakülte Kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından belirlenir.

(3) Fakülte ders programı, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders ala-
bileceği şekilde düzenlenir.

(4) Öğrenciler öğrenimleri boyunca en az 22 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Bu
yükümlülüğün esasları, Fakülte Kurulunca belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulan staj komisyonu tarafından uygulanır.

(5) Öğretim programına ek olarak, Fakülte Kurulunun kararıyla yaz dönemi süresince
kurs, konferans, seminer, staj ve benzeri faaliyetler düzenlenmesine karar verilebilir.

Derslere yazılma
MADDE 15 – (1) Fakültenin ders programında yer alan dersler ve AKTS kredileri kayıt

dönemi öncesinde ilan edilir.
(2) Öğrenciler, her yarıyıl başında, programda yer alan o yarıyıla ait fakülte zorunlu,

seçmiş oldukları uzmanlık alanı zorunlu dersler ile seçimlik dersleri belirleyerek eğitim du-
rumlarına uyanlara kayıt yenileme süresi içinde yazılırlar. Bu süre içerisinde, kayıtlarını yap-
tırmayan ve 2547 sayılı Kanunda sayılan geçerli bir mazerete ilişkin yasal bir belge ibraz ede-
meyen öğrenciler derslere yazılma hakkını kaybederler.

(3) Öğrencilerin bir derse yazılabilmesi için bu dersin, eğer varsa, ön koşul ders veya
derslerinden başarılı olması gerekir.  (4) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik tak-
vimde belirtilen ders alma-bırakma süresi dolduktan sonra, artık o yıl için değiştirilemez. Se-
çimlik derslerin kotaları her yarıyıl başında, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Kayıt
yenileme dönemi sonunda açılmayan dersleri seçen öğrenciler, ders ekleme/bırakma ve mazeret
kayıtları döneminde açılmış diğer seçmeli derslere yazılırlar.

(5) Öğrenciler başarılı oldukları bir derse, sonraki yıllarda tekrar yazılamaz ve o dersin
sınavlarına katılamaz.
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(6) Zorunlu bir dersten başarısız olan öğrenciler, aynı derse tekrar yazılarak, tüm sınav
yükümlülüklerini yerine getirmek ve varsa diğer çalışma ve uygulamaları yapmak zorundadır.
Seçimlik bir dersten başarısız olmuş bir öğrenci, danışmanının uygun görüşünü de alarak, varsa
ön koşulunu yerine getirmiş olduğu yeni bir seçimlik derse yazılabilir.

Öğrenci danışmanlığı
MADDE 16 – (1) Dekanlık, kaydını yaptırmak ve yenilemek amacıyla başvuran her

öğrenci için öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları arasından bir akademik danışman ve
bir akademik danışman yardımcısı belirler. Akademik danışman ve yardımcıları, öğrencilerin
ders seçme ve kurallara uygun biçimde derslere yazılmalarında yardımcı olurlar. Dekanlık ta-
rafından talep edilmesi halinde danışmanı oldukları öğrencilerle ilgili faaliyetleri veya bu öğ-
rencilerin başarı durumları hakkında rapor verirler. Öğrencinin yarıyılda izleyeceği dersler ve
kayıt yenileme işlemleri danışman onayı ile kesinleşir.

Bitirme projesi
MADDE 17 – (1) Öğrenciler yedinci yarıyılda Dekanlık tarafından atanan danışmanları

ile birlikte bitirme projelerinin konusunu belirlerler.  
(2) Bitirme projelerinin uygulama ve değerlendirme esasları, Fakülte Kurulunca belir-

lenir. 
Devam zorunluluğu  
MADDE 18 – (1) Öğrenciler, ilgili yarıyıl süresince ders kayıt formunda yer alan ve

danışmanları tarafından onaylanmış derslere devam eder ve sınavlarına girerler. 
(2) Bir derse kayıtlı öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o dersin toplam

saatlerinin en az %70`ine devam etmek zorundadırlar. Devam zorunluluğuna uymayan öğren-
ciler, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkını elde edemezler.  

(3) Devam denetimi dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Derse devam yükümlü-
lüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan
öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı
tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadırlar. 

(4) Öğrenci herhangi bir dersten devam zorunluluğunu yerine getirerek başarısız olduğu
takdirde, bu dersin açıldığı ilk yarıyılda, derse yazılarak arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarına
girer. Uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde yerine getirme zorunluluğu devam
eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar  
MADDE 19 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa sınav,

ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür. Bir dersin yarıyıl içi çalışmalarının neler olduğu
ve yarıyıl notunu ne ölçüde etkileyeceği, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem
başladıktan sonra en geç iki hafta içinde öğrencilere duyurulur. 

(2) Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav ya da ara sınav yerine geçen çalışma
yapılır.  

(3) Ara sınavlar, Dekanlık tarafından hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onay-
lanan sınav programına göre yapılır. Sınav programı sınavlardan en az 7 gün önce Dekanlık
tarafından ilan edilir. 

4 Ekim 2013 – Sayı : 28785                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 91



(4) Mazeret sınavları hariç olmak üzere, bir günde aynı yarıyıla ait derslerden en çok
ikisinin ara sınavı yapılabilir.  

(5) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınavın notu, NP olarak verilir; bu not, not ortala-
maları hesabında, F (0) notu işlemi görür. 

(6) Yarıyıl içi notları ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur.
Mazeret sınavı  
MADDE 20 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı ola-

rak, belirtilen tarihlerde ara sınavlara giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl içinde mazeret sınavı
yapılabilir.  

(2) Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı 3 iş günü içinde Fa-
külte Dekanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunlarıyla ilgili mazeretlerin sağlık
kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi şarttır. 

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bildirdiği mazereti Fakülte Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilenler mazeret sınavına girebilir. Bu sınavın tarihi ilgili öğretim elemanı
tarafından ilan olunur.  

(4) Ara sınav dışındaki yarıyıl içi çalışmalarını zamanında yapamayan veya bu çalış-
malara katılamayan öğrencilerin mazeretlerini kabul veya reddetmek ilgili öğretim elemanının
yetkisindedir. 

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları  
MADDE 21 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, dersin açıldığı yarıyılın sonunda yapılır.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı ve takvimi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir ve sınavların başlangıcından en az 7 gün önce ilan edilir.

(2) Derse devam yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan öğrenciler yarıyıl sonu ve bü-
tünleme sınavına giremezler.

(3) Bir dersten başarı notu olarak F (0) alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına
girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır.

(4) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı
verilmez.  

(5) Öğretim elemanları yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarını değerlendirerek, sonuç-
larını öğrenci otomasyon sisteminde belirtilen süre içinde öğrenci otomasyon sistemine girmek
ve ilan etmek zorundadır. Bu sınavların sonuçlarının imzalı bir çıktısı ilgili öğretim elemanı
tarafından en geç 1 hafta içinde Fakülte sekreterliğine teslim edilir.

Tek ders sınavı  
MADDE 22 – (1) Mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız olduğu tek ders

nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, Fakülte Yönetim
Kurulu kararıyla, ilgili yarıyıla ait olan sınav hakkını, daha önce açılacak tek ders sınavında
kullanma imkânı tanınabilir.  

(2) Tek ders sınavı bu Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenecek ve duyurulacak gün
ve saatte yapılır.  

(3) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu
dikkate alınmaksızın, tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir.

Sınavların yapılması ve düzeni  
MADDE 23 – (1) Sınavların, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğu ve Dekanlık

tarafından görevlendirilen gözetmenlerin gözetimi altında yapılması esastır. Bu kişilerin ma-
zereti halinde Dekanlık sınav için başka öğretim elemanlarını görevlendirebilir.
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(2) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından 3 saati geçmeyecek şekilde belirlenir.
Sınav süresi sonunda sınavı bitirmeyen öğrencilerin cevap kâğıtları gözetmenler tarafından
alınır.

(3) Öğrencilerin sınavlara ilan edilen listelerdeki gün, saat ve sınıflarda girmeleri ve
öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.  

(4) Cevaplar Fakültenin mühürlü kâğıtlarına yazılır. Kullanılacak sayfa sayısı dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından sınırlandırılabilir.

(5) Sınava geç kalan öğrenciler sınav salonundan çıkan öğrenci olmaması kaydıyla sı-
nava alınabilir.

(6) Mühürlü cevap kâğıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten
sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden salona girmesine izin ve-
rilmez.

(7) Sınavlarda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde suç sayılan fiil ve hareketler hakkında
ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Kopya çeken, veren, bunlara teşebbüs eden, yarıyıl içi
çalışmalarda intihal yapan ve bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumu bir
tutanakla tespit edilir ve bu öğrenciler hakkında ilgili disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır.

(8) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri
alır.

(9) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süre ile saklanır. Bu
süre sonunda, sınav belgeleri Dekanlık tarafından bir tutanak tutulmak suretiyle imha edilir.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu  
MADDE 24 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi ça-

lışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notlar birlikte değerlen-
dirilerek belirlenir.  

(2) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
(3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin

genel başarı durumu ve sınıf mevcudu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilecek bi-
çimde belirlenir.

(4) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir:
Başarı Notu Katsayısı

AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00 

(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi
başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır.  

(6) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu
notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(7) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına
bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.
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Sınav sonucuna itiraz  
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren 3 iş günü içinde Dekanlığa verecekleri bir dilekçe ile sınav kâğıtlarının
maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler.  

(2) Dekanlık itirazın değerlendirilmesi için üç kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon
itiraz edilen sınav kâğıtlarını yeniden inceler, sonucu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 26 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının kesinlik

kazanması.
(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler Dekanlığa bir dilekçe ile baş-

vurur. Öğrencinin talep etmesi halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge
verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın
bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Diplomalar
MADDE 27 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilerden, ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Al-
maları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön
lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Fakülte öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik ders-
lerin tümünden bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre başarılı olarak lisans programını ta-
mamlayan öğrencilere, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Diploması ve diploma
eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 28 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci

tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle
çarpılmasıyla elde edilen toplamın,  öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle
hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Galatasaray Üniver-

sitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul,
Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hüküm-
leri uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ga-

latasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt

yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin
başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılması sonucu elde
edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi saati toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları Fa-
külte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SAYI: 2013/13)

MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ban-
kalar” ibaresi “bankalar ile finansman şirketleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yurt dışından kullanılan krediler, ihraç edilen menkul kıymetler ve özkaynak hesabında

dikkate alınmayan sermaye benzeri borçlar, finansman şirketlerinin zorunlu karşılığa tabi yü-
kümlülüklerini oluşturur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bankalardan”
ibaresi “bankalardan ve finansman şirketlerinden” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında
yer alan “Bankaların” ibaresi “Bankaların ve finansman şirketlerinin” şeklinde, aynı maddenin
dördüncü fıkrasında yer alan  “Bankalar” ibaresi “Bankalar ve finansman şirketleri”  ve aynı
fıkrada yer alan “Ancak” ibaresi “Ancak bankalar” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin do-
kuzuncu fıkrasında yer alan “bankalar” ibaresi “bankalar ve finansman şirketleri” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bankalar”
ibaresi “Bankalar ve finansman şirketleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bankalarca”
ibaresi  “Bankalarca ve finansman şirketlerince” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dör-
düncü fıkrasında yer alan “bankalar” ibaresi  “bankalar ve finansman şirketleri” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ 6/12/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

4 Ekim 2013 

CUMA 
Sayı : 28785 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Aydın 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2009/47 

Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık KAMİL YALÇIN 

ŞENUYSAL hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucu, 09/06/2011 tarih ve 2009/47 

Esas, 2011/566 Karar sayılı kararla, sanığın sabit olan güveni kötüye kullanma suçundan 

eylemine uyan TCK 155/1 maddeleri gereğince Sanığın sabit olan güveni kötüye kullanma 

suçundan eylemine uyan TCK 155/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer 

ve zaman gözönüne alınarak sanığın takdiren 6 ay hapis ve 5 gün adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

Sanığın kasti suçtan mahkûmiyetinin bulunması ve sabıkalı kişiliği gözönüne alınarak 

yeniden suç işlemekten çekineceğine dair mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından sanık 

hakkında CMK 231/5 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, 

Sanığa verilen 5 gün adli para cezasının sanığın ekonomik durumu göz önüne alınarak 

5237 sayılı TCK.52/2 maddesi gereğince 1 gün karşılığı 20,00 TL olarak takdir edilerek sanığın 

100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığa verilen hapis cezası suçun işleniş biçimi, sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz 

önüne alınarak TCK.50/l-a, 52/2 maddesi gereğince günlüğü takdiren 20,00 TL'den para 

çevrilerek sanığın 3.600,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

TCK. 52/4 maddesi gereğince sanığın ekonomik durumu göz önüne alınarak sanığa 

verilen hapisten çevrili adli para cezasının takdiren 1’er ay ara ile 20 eşit taksitle sanıktan 

tahsiline, taksitlerden biri zamanında ödenmediği takdirde tamamının tahsil edileceği ve 

ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (ihtar edilemedi. ) 

İş bu dava için yapılan 4 davetiye gideri, 9.50 TL. ile posta gideri 7.45 TL toplamı olan 

16,95 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına, karar verilmiştir. 

Davanın sanığı olan Isparta Merkez Yayla köy nüfusuna kayıtlı Mehmet Yılmaz ve 

Sabiha Mualla oğlu, 29/11/1964 Isparta doğumlu, KAMİL YALÇIN ŞENUYSAL'ın tüm 

aramalara rağmen bulunamaması ve mevcut adreslerine tebligat yapılamaması nedeniyle 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin Resmi Gazete’de ilan yoluyla 

ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, temyiz 

edilmediği takdirde 7 gün sonra kesinleşeceği, kararın tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten (ilan 

tarihinden 15 gün sonrası) başlamak üzere CMK.nun 291 maddesi uyarınca 7 gün içerisinde 

Yargıtay'a hitaben yazılıp hükmü veren mahkemeye veya en yakın bir mahkemeye dilekçe 

verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunulması suretiyle kararı temyiz edebileceği şerhi ilan 

olunur. 8050 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 513,04,-TL. ile en çok 65.554,21,-TL. arasında değişen; 

10/10/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 52,00.-TL., en 

çok 6.556,00,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen araç satışlarında, B. Oto, Demonte 

Vaziyette Traktör, Motorsiklet cinsi 23 adet araç; açık artırma suretiyle, Gebze Öğretmenevi 

Konferans Salonu, Muallimköy Girişi Gebze-KOCAELİ adresindeki Konferans salonunda 

11/10/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (262) (646 24 95) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00.- TL. bedel karşılığı 

Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8214/1-1 

—— • —— 

1 ADET DİKEY POŞETLEME MAKİNASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1 adet dikey poşetleme makinası alımı kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 24.10.2013 günü saat 14.00’da Fabrikamız Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3. Nihai teklifler en geç 24.10.2013 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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   8215/1-1 
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AF-WB6-GÜÇL-ONAR-01 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP) / TÜRKİYE  

İhale Paketi Numarası : AF-WB6-GÜÇL-ONAR-01  

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı  : Yurt ve Sosyal Hizmet Binaları Güçlendirme ve 

Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi  

Projenin Kapsamı : Yurt ve Sosyal Hizmet Binaları Güçlendirme ve 

Onarım İnşaatı  

Projenin Süresi : 170 Gün  

Sözleşme İmza Tarihi : 30 Eylül 2013  

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL)  

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Tigris Müh. Müş. Elek. Elktronik İnş. 

San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
6.505.765,00 6.505.765,00 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif 

Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Tigris Müh. Müş. Elek. Elktronik 

İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
6.505.765,00 6.505.765,00 

2. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. 

Şti. &En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. 

Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi 

6.832.000,00 6.832.000,00 

3. BS Mimarlık Dekorasyon İnş. Tic. 

Ltd. Şti. 
9.213.000,00 9.213.000,00 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 8293/1-1 
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LOKOMOTİF YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/137404 

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 : Lokomotiflerin tamir ve bakımında kullanılmak üzere    

7 kalem malzeme 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) 24/10/2013 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 100,00 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. 8169/1-1 

—— • —— 

6.000 KG HİDROBROMİK ASİT SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 6.000 Kg. Hidrobromik Asit A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 

Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp 

dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 

gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 09.10.2013 Çarşamba günü Saat 14.45 olup; İsteklilerin belirtilen saat’e kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 8192/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Tınaz- Bağyaka Ocaklarından 250.000 m³ Kömür Kazı, Yükleme ve YEAŞ 

Bunkerlerine iş makinesi ile beslenmesi Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt No : 2013/139191 

İhale Dosya No : GELİ/2013-1013 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-Milas 

karayolu 8.km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği türü miktarı : Bağyaka Ocağından 150.000 m³, Tınaz Ocağından 

100.000 m³ olmak üzere toplam 250.000 m³ Kömür Kazı, 

Yükleme ve YEAŞ Bunkerlerine iş makinesi ile 

beslenmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Tınaz ve 

Bağyaka ocakaları Yatağan/Muğla 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150 (yüzelli) Takvim 

günüdür. 

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) takvim 

günü içersinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale Toplantı 

Salonu Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 22.10.2013 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü Yatağan – Milas 

karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz) 

TL. Karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 

zorunludur. 

8 - Kamu ve özel sektörde geçekleştirilen her türlü Dekapaj, kömür kazı, yükleme ve 

nakliye işleri ile taş, kum, çakıl kazı ve 

Yükleme işleri veya dolgu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

9 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri 

İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir 

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 8201/1-1 
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2 ADET PARTİKÜL MADDE ÖRNEKLEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

2 adet Partikül Madde Örnekleme 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 : 2013/138596 

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/ 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Partikül Madde Örnekleme Cihazı alımı 

b) Teslim yeri : B.E.Ü. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günü 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüs Memur 

Yemekhanesi incivez/ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 23/10/2013 Çarşamba 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, 
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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. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 

tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri 

materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman; 

4.4.1.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, v.b. belgeler eksiksiz olarak 

sunulacaktır. 

4.4.1.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. 

4.4.1.3. Teklif veren firmalar, cihazın üretim ve işçilik hatalarına karşı kati kabul 

tarihinden itibaren en az 3 (Üç) yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Garanti süresinin 

bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile servis ve yedek parça 

sağlamayı kabul etmelidir. 

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, 23/10/2013 Çarşamba günü ve 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. 

 8218/1-1 
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23 KALEM MAKİNE YEDEK PARÇA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüze ait işletmelerde kullanılacak 23 kalem Makine Yedek Parça 

malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi 

kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.10.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, 

yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize’de 

yapılacaktır.  

9 - İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 

MALZEME LİSTESİ 

Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No 
Malzemenin Cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın 

Alınacak 

Miktar 

1 500.06.01.0005 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 

400 MM 
Ad. 50 

2 500.06.01.0015 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 

650 MM 
Ad. 60 

3 500.06.01.0025 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 

850 MM 
Ad. 75 

4 500.06.01.0027 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 

850 MM 
Ad. 75 

5 500.06.01.0029 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 

1060 MM 
Ad. 50 

6 
500.06.01.0040 

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 

2020 MM 
Ad. 20 

7 
500.06.01.0050 

KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 

2100 MM 
Ad. 20 
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Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No 
Malzemenin Cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın 

Alınacak 

Miktar 

8 500.06.01.0053 
KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 

3000 MM 
Ad. 4 

9 500.06.02.0010 KIVIRMA SARI (BRONZ) DİŞLİSİ  Ad. 60 

10 500.06.02.0015 KIVIRMA NİHAYETSİZ VİDA DİŞLİSİ  Ad. 60 

11 500.06.02.0005 
KIVIRMA NİHAYETSİZ VİDA DİŞLİSİ VE 

KARŞILIK BRONZ DİŞLİSİ  
Tk. 40 

12 600.09.01.0001 KIVIRMA AYI Ad. 300 

13 500.06.03.0010 ROTERVAN KANADI Ad. 300 

14 500.06.03.0012 ROTERVAN ÇENESİ Ad. 1300 

15 500.06.03.0018 ROTERVAN HELEZONU (paslanmaz döküm) Ad. 30 

16 500.06.03.0020 ROTERVAN KAPLİN 115 MM (FLEKSİBİL) Tk. 100 

17 500.06.03.0024 ROTERVAN KAPLİN 207 MM (FLEKSİBİL) Tk. 50 

18 500.06.04.0020 
DELİKLİ FIRIN PALETİ (BÜYÜK BOY) 

KROM 
Ad. 3500 

19 500.06.04.0017 FIRIN SÜPÜRGELİK ZİNCİRİ Ad. 100 

20 500.06.04.0054 LİF ALICI TAMBUR Ф 225 / 13,4 X 1500 MM Ad. 200 

21 500.06.05.0015 MİDİLTON ELEK SACI Ad. 120 

22 500.06.05.0018 MİDİLTON YAYLI ELEK LAMASI KÜÇÜK Ad. 130 

23 500.06.05.0021 MİDİLTON YAYLI ELEK LAMASI BÜYÜK Ad. 130 

 8043/1-1 

————— 

ÇAY ÇİÇEĞİ POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 3.150.000 Adet 

200 Gr.lık Çay Çiçeği Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 

edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.10.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV. hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  

9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8167/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/139781 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makina İkmal Dairesi 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No:139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

   görülebileceği internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

XIV. BÖLGE: 

15.000 Mt. Kahramanmaraş – Afşin – Kayışındere, 

 Kahramanmaraş – Afşin – Tilavşun’da Karotlu Maden Sondajı, 

XV. BÖLGE: 

12.000 Mt. Sivas – Divriği – Güneş – Karaağaçlı, 

 Sivas – Divriği – Yellice,  

 Sivas – Divriği – Karaağaçlı, 

 Sivas – Divriği – Tekke, 

 Sivas – Divriği – Güneycin Tepe, 

 Sivas – Zara – Maden Tepe/İkiz Tepeler’de Karotlu Maden Sondajı, 

XVI. BÖLGE: 

3.000 Mt. Çanakkale – Lapseki – Şap Dağı, 

 Balıkesir – Havran – Sivri Tepe ve Asmaçam Tepe, 

 Manisa – Soma Kedikayası Tepe’de Karotlu Maden Sondajı olmak 

üzere toplam 30.000 Mt.  

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 3(üç) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : XIV, XV ve XVI. BÖLGELER: Sözleşmenin 

imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 20 

(yirmi) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanacak olup, işin süresi işe başlama (İşe başlama 

tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak 

dönme tarihidir) tarihinden itibaren XIV.Bölge 180 

(yüzseksen), XV. Bölge 150 (yüzelli), XVI. Bölge 90 

(doksan) takvim günü, 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (K-L 

Blok 2. Kat) 

b) Tarihi ve saati : 01/11/2013 – 10:30 
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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; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın 

alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8162/1-1 

—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

“İZMİR GENERAL VECİHİ AKIN GARNİZONU SİLAH VE MÜHİMMAT DEPOSU 

İNŞAATI PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İLE KONTROLLÜK 

MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” 

YUKARIDA ADI GEÇEN MÜŞAVİRLİK İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (Ç) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, 

HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE 

BİRLİKTE), AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA 

İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 4 KASIM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ 

SAAT 11:00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE TESLİM ETMİŞ OLMALARI 

GEREKMEKTEDİR. 

ADRES: 

MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA  

 8275/1-1 
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22 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALANACAKTIR 

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 KAYSERİ 

22 adet sürücülü araç kiralama hizmetleri, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/138120 

1 - Teşekkülün : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü/KAYSERİ  

a) Adresi : Osman Kavuncu Cad. 7.Km. No: 269 Melikgazi/ 

KAYSERİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0352 331 12 76 - 0352 331 12 82 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : teias11.iletim@ttmail.com 

 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet 4x4 Kamyonet çift kabin arazi tipi pick-up 

  5 adet 5+1 kişi taşıma kapasiteli Minibüs Kombi  

  2 adet 13+1 kişi taşıma kapasiteli minibüs  

  4 adet 5+1 Açık Kasa Kamyonet 

  2 adet 4x2 Kombivan tipi araç 

  2 adet Binek tipi otomobil olmak üzere toplam 22 adet 

çeşitli vasıflarda sürücülü araçlar, 2 yıl süreyle 

kiralama hizmet alımı. 

b) Yapılacağı yer : Niğde - Sivas – Kırşehir – Nevşehir ve Kayseri’de 

bulunan müstakil işyerlerimizde  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 2 (İki ) yıldır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

ihale ve toplantı salonu/ Osman Kavuncu Cad. 7. Km. 

No: 269 Melikgazi/KAYSERİ 

b) Tarihi ve saati : 25.10.2013 Cuma günü saat:14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu 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 Muhasebe birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya 

eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.2. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;  

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya  
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b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35'den az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların 

iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 

Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 

zorunludur.  

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

Sürücülü arazili araç, minibüs ve binek oto vb. araçlarla personel taşımacılığı hizmeti 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman 

Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale 

dokümanı satış bedeli, 120,00 TL (Yüzyirmi TL) dir. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, doküman bedelini Vakıflar Bankası Yeni Sanayi Şubesi TR77 0001 5001 5800 7286 

5336 02 No'lu Hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

kısmı teklif verilebilir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendine göre, ceza ve 

ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç, bu kanuna tabi değildir. 8262/1-1 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2013 – Sayı : 28785 

 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge 

Müdürlüğünden:          

KARAR NO : 23 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI  : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 1 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 1 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.368,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 1 parselde kayıtlı, 

arsa vasfındaki toplam 1.368,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

• 3850,00 (Üçbinsekizyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren KASIM 

TEMEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KASIM TEMEL’in sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

• 3750,00 (Üçbinyediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren GÖKHAN TEMEL’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, GÖKHAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/1/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 26 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 15 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 11:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon mahallesi, 225 ada 15 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.059,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 15 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.059,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

• 2300,00 (İkibinüçyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren OSMAN TEMEL’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, OSMAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 
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• 2100,00 (İkibinyüz TL) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren TARKAN TEMEL’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TARKAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/2/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 27 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 16 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 13,30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 16 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 539,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 16 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 539,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

• 1300,00 (Binüçyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren OSMAN TEMEL’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, OSMAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 1250,00 (Binikiyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren TARKAN TEMEL’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TARKAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/3/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 28 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon mahallesi, 225 ada 17 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 14:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 17 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 952,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars ili, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 17 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 952,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 
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• 2400,00 (İkibindörtyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren OSMAN TEMEL’e 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, OSMAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 2300,00 (İkibinüçyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren TARKAN TEMEL’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TARKAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/4/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 29 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 18 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 14:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 18 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 298,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 225 ada 18 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 298,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

• 900,00 (Dokuzyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren OSMAN TEMEL’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, OSMAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 850,00 (Sekizyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren TARKAN TEMEL’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, TARKAN TEMEL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/5/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 30 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 243 ada 9 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 15:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 



4 Ekim 2013 – Sayı : 28785 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 243 ada 9 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.271,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 243 ada 9 parselde kayıtlı, 

arsa vasfındaki toplam 1.271,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

• 3180,00 (Üçbinyüzseksen) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren NURETTİN 

ÇELİK’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, NURETTİN ÇELİK’in sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

• 3030,00 (Üçbinotuz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İSMAİL ÇELİK’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İSMAİL ÇELİK’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/6/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 31 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 243 ada 10 

numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 15:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 243 ada 10 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.055,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 243 ada 10 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.055,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale 

Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonunca; 

• 2500,00 (İkibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren FERZENDE 

YILDIZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, FERZENDE YILDIZ’ın sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

• 2300,00 (İkibinüçyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren GÜLFİDAN YILMAZ’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, GÜLFİDAN YILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/7/1-1 
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İHALE KOMİSYON EK KARARI 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge 

Müdürlüğünden:          

KARAR NO : 33 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Sırbasan Köyü, 819 numaralı 

parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13.08.2013 günü, saat: 16:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kuyucuk Köyü, 819 parselde 

kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.284,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kuyucuk Köyü, 819 parselde kayıtlı, arsa 

vasfındaki toplam 1.284,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde 

belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca; 

• 10.000,00 (Onbin)Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren KENAN DEMİR’e İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KENAN DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina 

etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/8/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 34 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 7 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 14.08.2013 günü, saat: 10:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir mahallesi, 200 

ada 7 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 510,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 7 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 510,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

• 5000,00 (Beşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren ZEKİ POLAT’a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ZEKİ POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 
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• 2500,00 (İkibinbeşyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İSMAYİL POLAT’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İSMAYİL POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/9/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 35 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 14 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 14.08.2013 günü, saat: 10:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 14 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 890,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 14 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 890,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

• 3500,00 (Üçbinbeşyüz)Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İSMAYİL POLAT’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İSMAYİL POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 3300,00 (Üçbinüçyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ZEKİ POLAT’a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ZEKİ POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/10/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 36 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 15 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ  : 14.08.2013 günü, saat: 11:00 

İHALE USULÜ   : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 15 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 905,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 15 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 905,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 
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• 3500,00 (Üçbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İSMAYİL POLAT’a 

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İSMAYİL POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan 

imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 3100,00 (Üçbinyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ZEKİ POLAT’a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ZEKİ POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/11/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 37 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 16 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 14.08.2013 günü, saat: 11:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 

ada 16 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.585,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 200 ada 16 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 1.585,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca;  

• 6500,00 (Altıbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İSMAYİL 

POLAT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İSMAYİL POLAT’ın sözleşmeyi 

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının 

İdare lehine irat kaydedilmesine, 

• 5250,00 (Beşbinikiyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ZEKİ POLAT’a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ZEKİ POLAT’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/12/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 44 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars ili, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 

ada 17 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 14.08.2013 günü, saat: 16:00 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 
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Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 

ada 17 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 250,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 ada 17 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 250,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

• 800,00 (Sekizyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MUSA YILDIZ'a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MUSA YILDIZ'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 700,00 (Yediyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SEZAİ YILDIZ'a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SEZAİ YILDIZ'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/13/1-1 

————— 

İHALE KOMİSYON EK KARARI 

KARAR NO : 45 

İDARENİN ADI : TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞİN ADI : Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 

ada 18 numaralı parselin satışı 

İHALE TARİH VE SAATİ : 14.08.2013 günü, saat: 16:30 

İHALE USULÜ : 4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü 

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 

ada 18 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 270,00 m²’lik taşınmazın satışı. 

Yönetim Kurulumuzun 06/12/2012 tarihli ve 25/280 sayılı kararı ile satışı uygun görülen 

Mülkiyeti Kuruluşumuza Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 207 ada 18 

parselde kayıtlı, arsa vasfındaki toplam 270,00 m²’lik taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve 

İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonunca; 

• 850,00 (Sekizyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MUSA YILDIZ'a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MUSA YILDIZ'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine, 

• 750,00 (Yediyüzelli) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren SEZAİ YILDIZ'a İhale 

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SEZAİ YILDIZ'ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi 

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat 

kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 15.09.2013 Tarih ve 21/221 sayılı 

Kararı ile onaylanmıştır. 8170/14/1-1 
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3 KALEM PREFORM ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyonkarahisar Mineralli Su İşletmeler Müdürlüğü’nde kullanılmak 

üzere aşağıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 3 Kalem Preform idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

 

Sıra No MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 

1 Preform 20 gr Yeşil 13.143.312 Adet  

2 Preform 23,5 gr Yeşil  1.263.780 Adet 

3 Preform 36,5 gr (3.154.395 adet yeşil, 788.599 adet clear) 3.942.994 Adet 

 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “ Afyon İhsaniye/Gazlıgöl” mevkiindeki Türk 

Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 150,00 TL  karşılığında temin  edilebilir. 

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden 

ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 EKİM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31 EKİM 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, faks ve maille yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8280/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 7/6/2013 tarih ve 313 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/9/2013 tarih ve 1667 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 45918 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 4/10/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8274/1-1 

————— 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Eryaman Mahallesi İmarın 48336 ada 

1 ve 2 nolu parselleri kapsayan 85254 Nolu Parselasyon Planı 04.10.2013 tarihi itibarıyla 

Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

85254 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller: 

Eryaman Mahallesi İmarın 48336 ada 1 ve 2’nolu parselleri 8233/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 2013 – Sayı : 28785 

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. 

maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; 

özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe, 

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları 

gerekmektedir. 

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 

(yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir. 

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve 

Atama Kriterlerine göre yapılacaktır. 

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

6) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

7) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Sınav Programı :     Tarih                  Saat                     Yer 

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 24.10.2013            10:00            İlgili Birimlerde 

BİRİM /BÖLÜM 

Doçent 
Yardımcı 

Doçent 
AÇIKLAMALAR ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

ZİRAAT FAKÜLTESİ       

Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı 1     

TIP FAKÜLTESİ       

Üroloji Ana Bilim Dalı   1 

Kronik Prostatit ve 

Mesane Tümörü ile 

ilgili çalışmış olmak. 

Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı   1   

ECZACILIK FAKÜLTESİ       

Formasotik Teknoloji Ana Bilim Dalı   1   

 8263/1-1 
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 

Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 

2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 

belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

POZİSYON ADET ARANILAN NİTELİKLER 
NİTELİK 

KODU 

BÜRO 

PERSONELİ 
1 

* Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge 

Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, 

Arşivcilik veya Kütüphanecilik Lisans 

programlarından birinden mezun olmak. 

 

* Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans 

yapıyor veya yapmış olmak. 

 

* Elektronik Belge Yönetimi ve Standart Dosya Planı 

alanında en az 1 yıl çalışmış olmak ve 

belgelendirmek. 

 

* Resmi Kurum onaylı Bilgisayar İşletmenliği eğitimi 

almış olmak ve belgelendirmek, 

(MS/Word/Excel/Powepoint, MS Project, MS Visio, 

Filemaker programlarını iyi seviyede kullanabilmek.)  

B01 

 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 

A) GENEL ŞARTLAR 

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5. Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 

Puanı esas alınacaktır. 

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak 

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine 

kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı 

başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi 

Göztepe Kampüsü  Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

a) Fotoğraflı başvuru formu 

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti 
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III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet 

adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük 

olan adaya öncelik tanınacaktır. 

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 

edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 

yasal işlem yapılacaktır. 8295/1-1 

—— • —— 
Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 

belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent ve Yardımcı 

Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTESİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent 1 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk/Medeni Hukuk  Yardımcı Doçent 1 

 8309/1-1 

—— • —— 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen 

birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 

belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 

başvuracaklardır. 
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Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 

belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. 

Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar 

dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini 

ekleyecektir. 

Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 

 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA 

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Doçent 3 1 

Türkçe Eğitimi alanında doktora 

yapmış olmak. Doçentliğini Türkçe 

Eğitimi alanında almış olmak.  

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 

Hastalıkları 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 Neonatoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Yardımcı 

Doçent 
2 1  

Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Yardımcı 

Doçent 
5 1  

Tıp Fakültesi Üroloji 
Yardımcı 

Doçent 
1 1  

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Yardımcı 

Doçent 
1 1  

Tıp Fakültesi 

Kulak, Burun 

ve Boğaz 

Hastalıkları 

Yardımcı 

Doçent 
5 1  

İlahiyat Fakültesi 
Arap Dili ve 

Belağatı 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

İsmail Hakkı Bursevi’nin Furuk’u 

konusunda çalışmış olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 
Entomoloji Doçent 2 1 

Biyolojik mücadele konusunda çalışmış 

olmak. 

Ziraat ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 
Entomoloji 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Nematoloji konusunda doktora yapmış 

olmak. 

 8302/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çorum İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çorum/Merkez 

Adresi 
Üçtutlar Mah. Eşref Hoca Cad. 

No:8 Merkez/Çorum 
Tel-Faks 0364 224 02 01-0364 226 22 64 

Posta Kodu 19000 E-Mail strateji19@.meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ayşegül Şimşek  

Adresi 
Üçtutlar Mah. Ahçılar 18. Sok. 

Çınar Apt. No:2/14 Çorum/Merkez 
 

T.C. Kimlik No. 24115580196  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 8200/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Artvin Çoruh Üniversitesi  

Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Artvin - Merkez 

Adresi Seyitler Yerleşkesi Tel-Faks 0 466 215 10 22 – 0 466 215 10 23 

Posta Kodu 8000 E-Mail sks@artvin.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Dilek Özdemir  

Adresi 

Çarşı Mah. Sabit Osman Avcı 

Hürriyet Caddesi Sosyal Apartman 

No: 18/13 Merkez/Artvin 

 

T.C. Kimlik No. 26704178982  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Artvin Giyim Eşyaları ve 

Sanatkarlar Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 08/19690  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8296/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/83869 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi Dekanlığı 
İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi Dekanlığı/Kampüs 
Tel-Faks 0 346 219 12 41 – 0 346 219 12 42 

Posta Kodu  E-Mail teknoloji@cumhuriyet.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Bakırcı Otomotiv San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No: 

21/ Kat 5 Maslak/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1320061259  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 271882  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8292/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1047 Suriye’deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar

ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin
Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 04.10.2012 Tarihli ve 1025 Sayılı Kararı’yla Hükümete Verilen İzin Süresinin
Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 04.10.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha
Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI
— Hükümlü Selim REÇBER’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2013/18)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa İSEN’in Yeniden Seçilmesine Dair Karar

(No: 2013/15)
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta

SARAÇ’ın Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/16)
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Dr. M. Emin ZARARSIZ’ın

Yeniden Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/17)

ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim ile Orman ve Su İşleri

Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
2013/5383 Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli

Personel Hakkında Yönetmelik
— Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sayı: 2013/13)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 28/9/2013 Tarihli ve 400 Sayılı Kararı

NOT: 3/10/2013 Tarihli ve 28784 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Meslek Standartlarına
Dair Tebliğler yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


