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YÖNETMELİKLER

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-

sinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim program-

larının düzenlenmesine, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, diploma
ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılmaya, geçişlere, akademik danışmanlık işlemlerine iliş-
kin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Bir sınıftaki tüm öğrencilere Üniversiteye girişinden itibaren

Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve
öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık ta-
rafından görevlendirilen öğretim elemanını,

b)Akademik koordinatör: Dekan tarafından ders kurulu bulunan sınıflar için belirlenen,
ders kurulunu koordine eden ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesini,

c) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
ç) Anabilim Dalı Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Anabilim

Dalı Kurulunu,
d) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlama-

larında gerekli olan zamanı,
e) Dekan: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
f) Eğitim Öğretim Alt Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilgili Eğitim

Öğretim Alt Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Ku-

rulunu,
h) Fakülte: İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ı) Kredi: Bir yarıyıllık öğretim süresi içinde haftada bir saatlik teorik dersi; bir, üç saatlik

semineri; iki saatlik uygulamayı, iki, dört saatlik laboratuar veya atölye çalışmasını; üç saatlik
tıbbi klinik uygulama dersi ile saha çalışması veya bitirme çalışmasını,
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i) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığını,

j) Ön şartlı ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme
Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,

k) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
l) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,
m) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt −Kabul İşlemleri, Yatay Geçişler ve Öğrenci Statüsü

Öğrenci kabulü
MADDE 5 − (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. İlgili sı-
navda İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıt hakkı kazanmış olmak gereklidir.

(2) Fakülteye, yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik hakların-
dan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her eğitim-öğretim yı-
lının başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması şarttır.

(3) Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez.
(4) Kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
(5) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato

kararı ile belirlenir.
İlk kayıt işlemleri
MADDE 6 − (1) Öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde,

adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Kendisinin başvurma imkânı olmayan öğrenci aday-
ları noter vekâletnamesi ile kayıt yaptırabilirler. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın be-
lirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kay-
beder.

(2) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şart-
lar aranır:

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Yabancı ülke liselerinden alınan diplo-
maların denkliğinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması gereklidir.

b) Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı veya aslı zorunlu olmayan bel-
gelerin onaylı örneği, Üniversite tarafından kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığınca ibraz edilmesi istenen diğer belgeleri de sağlamaları halinde kesin kayıtları
yapılır. Beyanları doğru olmayanların, belgelerinde noksanlık veya tahribat olanların veya baş-
ka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kesin kayıtları yapıl-
mış olsa bile iptal edilir.
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(4) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenci aynı zamanda birinci yarıyıl/yıldaki prog-
ramda yer alan derslere de kaydını yaptırmış sayılır.

(5) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim ku-
rumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başla-
masından itibaren iki hafta içinde başvurdukları takdirde muafiyet istekleri Fakülte Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı
MADDE 7 − (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin uyum için başvurmaları ve daha önce başka yük-
seköğretim kurumlarında izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda da yukarı-
daki esaslar uygulanır.

(3) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak,
program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre
yapılır. 

Uyum ve akademik danışmanlık
MADDE 8 − (1) Her bir öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç on beş gün

içinde bir akademik danışman tayin edilir.
(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler, devam etmekte olduğu program çer-

çevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler
hakkında öğrenciye önerilerde bulunur.

Kayıt yenileme
MADDE 9 − (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki yılın başarı durumuna

göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği
esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere
yazılmak zorundadırlar.

(2) Özrü nedeni ile süresi içinde kaydını yaptıramayanlar yarıyılın ikinci haftası sonuna
kadar dekanlığa bir dilekçe ile başvuruda bulunur. Özrü yönetim kurulunca kabul edilen öğ-
renciler, ders kayıtlarını ilgili yönetim kurulu kararını izleyen haftanın son mesai saatine kadar
yaptırmak zorundadır.

(3) Azami süre içerisinde mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine
göre hesaplanmış ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile devam edecekleri ve/ve-
ya sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl başında, akademik takvimde belirtilen
ders kaydı süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması du-
rumunda, Eğitim-Öğretim Alt Kurulunca onaylanmış yürürlükte olan programdaki eşdeğer der-
se kaydını yaptırır ve öğrencinin bu dersten başarılı olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler,
mezun oluncaya kadar öğrenim harçlarını bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde öde-
mek zorundadır.

Katkı payı ve ikinci öğrenim ücreti
MADDE 10 − (1) Öğrencilerin, her öğretim yılında, akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde ilgili mevzuatta belirlenen öğrenim katkı payını ödemeleri gerekir. Öğrenim katkı
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payını ödemeyen öğrenciler ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Bu öğrenciler hakkında ilgili mevzuatta belirlenen hükümler uygulanır. Öğrencinin öğrenim
katkı payını ödemediği yarıyıllar/yıllar, öğrenim süresine sayılır.

(2) Öğrencilerin öğrenimleri sırasında bir derse ikiden fazla kayıt yaptırmaları, öğrenim
süresi içinde mezun olamamaları, yandal/çift anadal öğrenimlerini tamamlayamamaları halinde
ödeyecekleri öğrenim katkı payının veya ikinci öğretim ücretinin hesaplanması 2547 sayılı Ka-
nunun 46 ncı maddesine göre yapılır.

(3) Uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ücretler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı
maddesine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim planları, dersler ve sınavlar
MADDE 11 − (1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve

İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ortak zorunlu derslerine ilaveten Beden Eğitimi ve Güzel
Sanat dalları gibi diğer branşlardan seçmeli dersler ile Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği
ve temel tıp bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalış-
malarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kuru-
lunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diploma almaya hak kazandıran eğitim-
öğretim çalışmalarının bütününü kapsar.

(2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ilgili akademik birimlerde, özelliklerine göre teorik
dersler, laboratuar, pratik uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj), poliklinik, tıbbi ve cer-
rahi klinik uygulamalar, saha çalışmaları, bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, ödev
çalışması, seminer ve benzeri çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları olağan olarak bir eği-
tim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eğitim-öğretim planında veya Senato kararlarında belir-
tilmek koşuluyla farklı olarak düzenlenebilir. Eğitim-öğretim çalışmalarından olan;

a) Dersler, öğrenci grupları ile güncel eğitim-öğretim metotları kullanılarak yapılır.
Mesleki zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Her bir ders
saati süresi 50 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde
düzenlenir.

b) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin bir-
likte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurulları, yarıyıl boyunca devam edebileceği gibi, yoğun-
laştırılmış blok programlar şeklinde de olabilir.

c) Derse bağlı olmayan çalışmalar; mesleğin ve bilim kolunun özelliklerine göre, eği-
tim-öğretim planında herhangi bir derse bağlı olmadan yer alan uygulama çalışmalarıdır.

ç) Seminer; eğitim-öğretim planına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve
tartışmalı olarak geliştirilen çalışmadır.

d) Staj; Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara uygun olarak tespit edilen bir
sürede anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır.

(3) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Bir yarıyıllık öğretim süresi içinde
haftada bir saatlik teorik ders; bir ila üç saatlik seminer; iki saatlik uygulama, iki ila dört saatlik
laboratuvar veya atölye; üç saatlik tıbbi ve cerrahi klinik uygulama dersi ile saha çalışması
veya bitirme çalışması bir kredi olarak değerlendirilir.
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(4) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda alınacak temel tıp bilimleri dersleri ve fakülte kurulu tara-
fından uygun görülen diğer dersler Ders Kurulları tarzında yapılır.

(5) Dersler, saatleri, kredileri ve derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kre-
dileri, zorunlu veya seçmeli olup olmadıkları, Anabilim Dalı Kurulu önerileri dikkate alınarak
Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(6) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez gibi eğitim ve öğretim faaliyetlerinin hazırlan-
ması, sunulması, değerlendirilmesi gibi hususlara ilişkin esaslar, Fakülte Kurulu tarafından ha-
zırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(7) Fakültede bir eğitim-öğretim yılı, bir sonraki eğitim-öğretim yılının ön şartıdır. I ve
II Sınıfta Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, yabancı dil ve seçmeli derslerden başarısız
olan öğrenciye bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde (yarıyıl/yılsonu) başarılı oluncaya ka-
dar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, devamsızlıktan kalmamış ise bu ders
veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu
(yarıyıl/yılsonu) genel sınavına girer.

Eğitim-öğretim yılı ve süresi
MADDE 12 − (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi beş yıldır.
(2) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Dersler, ders kurulu, uygulama ve staj

programları eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o
yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi
başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu der-
si/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra bir üst sınıfa geçer. Bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki dersler istisnadır.

(3) Fakülte öğretim programı iki kısımdan oluşur. Bunlar;
a) Temel diş hekimliği bilimleri düzeyi: Sınıf I ve Sınıf II’yi başarı ile tamamlayanların

diledikleri takdirde ilgili mevzuat hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dönem-
dir.

b) Klinik diş hekimliği bilimleri düzeyi: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan beş
sınıftan ibarettir. Beş yıllık öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması
verilir.

(4) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayla-
dığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü
durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

(5) Bir eğitim-öğretim yılı en az yirmi sekiz ve her yarıyıl en az on dört haftadır. Yarı-
yıl/yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. İki yarıyıl arasında on beş günlük bir
ara tatil dönemi bulunmaktadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim, ara tatil ve
sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim süreleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kuru-
lunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Esasları ve Sınavlar, Devam-Devamsızlık, Mazeretler

Değerlendirme esasları
MADDE 13 − (1) I, II ve III Sınıf öğrencilerinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı

(preklinik), verilen sürede başarılı olarak yapması zorunludur. Barajını tamamlayamayan öğ-
renci o pratik uygulamalarından başarısız sayılır ve yılsonu sınavına giremez ve o pratik uy-
gulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. İlgili pratik ders ile ilgili dersin teorik
ders ve ara sınavlarına girmek zorundadır.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2013 – Sayı : 28798

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6



(2) Klinik uygulamalar (Stajlar); III, IV ve V Sınıflarda yapılır. Toplum ağız diş sağlığı
ile ilgili uygulamalar sınıf sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Bunlardan;

a) III. sınıflar gözlemci öğrenci olarak, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte
Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. Diş hekimliği meslek eğitimi
poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı
ilgili anabilim dallarında alınan kararla belirlenir.

b) IV sınıf klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre;
protetik diş tedavisi anabilim dalında diğer anabilim dallarındaki klinik uygulama süresinin
iki katı olacak şekilde yapılır.

c) V sınıf klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre;
protetik diş tedavisi anabilim dalı ile ağız diş ve çene cerrahisi anabilim dalında diğer anabilim
dallarındaki klinik uygulama süresinin iki katı olacak şekilde gerçekleştirilir ve klinik semi-
nerlerde her stajda 2 saat/hafta olarak uygulanır.

(3) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senato onayı ile belirlenen akademik takvime
uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitim-öğretim yılı
başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(4) Öğrenciler, yılsonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü ol-
dukları pratik veya klinik uygulama (staj) çalışmaların; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak,
belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğ-
rencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca ha-
zırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

(5) IV sınıf klinik uygulama (staj) süresi içinde yapmak zorunda olduğu klinik uygula-
maların %60’ını tamamlayamayan öğrenci o klinik uygulamalarından başarısız sayılır ve staj
sonu sınavı ile yılsonu sınavına giremez. Eksik kalan klinik uygulamalar için barajın en az
%25’i olmak üzere iki katı kadar klinik uygulamayı Dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde
başarıyla tamamladığı takdirde bütünleme sınavına girme hakkını kazanır. Mazereti olan ve
mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için %60 barajı aranmaz ve normal staj
barajını tamamlaması istenir. Staj barajının telafi döneminde de tamamlanamadığı durumda
öğrenci sene tekrarı alır. Staj sonu sınavından başarısız olan öğrenciler, dersin yılsonu sınavına
giremez. Bu öğrenciler bütünleme sınavı öncesinde barajın %25’ini tekrar yapmak zorundadır.
Telafisini tamamlayan öğrenciler staj sonu sınavından başarılı oldukları takdirde bütünleme
sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu süre içinde de belirtilen pratik uygulamayı başarıyla ta-
mamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yı-
lında tekrar eder. İlgili dersin teorik ders ve ara sınavlarına devam eder. Eğitim-öğretim yılında
devamını almış ancak başarısız olunmuş 4 veya daha az sayıdaki staj dekanlık tarafından be-
lirlenen program dahilinde tekrar edilebilir. Protetik diş tedavisi stajından kalındığı takdirde
en fazla 3 staj tekrar edilebilir. İlgili sayıdan fazla stajdan başarısızlık durumunda öğrenci bir
üst sınıfa geçemez başarısız olduğu tüm stajları bir sonraki ders yılında tekrar eder.

(6) V. sınıf staj öğrencileri ise, klinik uygulama (staj) ödevlerini staj sonu sınavından
bir gün öncesine kadar tamamlamak zorundadır. Aksi taktirde bir sonraki eğitim öğretim yılında
ilgili staj(lar) tekrarlanır.

(7) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.
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(8) Gerekli olduğu durumlarda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı
ders ve staj yapılması ve yine pratik uygulamalı ders ve staj için dışarıdan öğrenci başvuruları;
18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Ara-
sında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine
göre yapılır.

(9) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan III ve IV sınıf öğrencileri, başarılı
oldukları derslerde ilgili Anabilim Dalı başkanlıklarının izni ve düzenlemeleri ile ilgili klinik-
lerde belirlenen klinik uygulamaları yapabilirler.

Sınavlar 
MADDE 14 − (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl,

yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders sınavlarıdır. Her
sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları uy-
gulamalı olarak yapılabilir.

(2) Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik
uygulama (preklinik), klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludur. Ancak, V. sınıf öğ-
rencileri, Diş Hekimliği Diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uy-
gulama (staj) gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pra-
tik, klinik uygulama (staj) ve teorik olarak sorumludurlar. Sınav kâğıtları iki yıl süre ile sak-
lanır.

(3) Ara sınav, yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen ta-
rihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca
devam eden dersler için her yarıyılda en az bir yazılı sınav yapılır. Ayrıca, ders niteliğindeki
ödev, laboratuar ve klinik çalışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine ge-
çebilir. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edi-
len öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir. Öğrenciler, devam mecburiyetleri Yönetim Kurulu
tarafından kaldırılmış olsa bile, her yarıyılda açılacak en az bir ara sınava girmek zorundadır.

(4) Yılsonu Sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl (dönemlik dersler-
de)/yılsonunda gireceği sınavdır. Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için yılbaşında
kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava (stajlar
hariç) katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorundadır.
Pratik ve klinik uygulaması (stajı) olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz
ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(5) Staj sonu sınavı, staj süresince öğrencilerin klinik yeterliliklerinin değerlendirilmesi
sonucunda belirlenir. V. sınıf staj sonu sınavı ile ilgili esaslar Anabilim Dalları tarafından be-
lirlenir. Dördüncü sınıf öğrencileri klinik uygulama ödevlerini eksiksiz tamamladıkları takdirde
Anabilim Dalları tarafından belirlenen şekilde staj sonu değerlendirmesi yapılır. Tamamlaya-
mayanlar bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen koşulları yerine ge-
tirdikten sonra kaldığı dersin Anabilim Dalı tarafından belirlenen şekilde değerlendirmeye alı-
nırlar.

(6) Bütünleme sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı sonucunda başarısız olan öğrencilere sadece
başarısız oldukları dersler için verilen sınav haklarıdır. Klinik uygulamalarda (stajlarda) eği-
tim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları
için ilgili dersin yılsonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen IV. sınıf staj öğ-
rencileri, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası hükümlerine göre bütünleme sınavına girebilir.
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(7) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yarıyıl/yılsonu ve bü-
tünleme sınavı hakkı tanınır. Yılsonu sınavı yılda her ders için birer kez açılır ve mazeret sınavı
yapılmaz bütünleme sınavları için mazereti yönetim kurulunca kabul edilenler için mazeret sı-
navı yapılır. Bir yarıyıl devam eden, güz dönemi derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili yarıyılın
bitimini takip eden on beş gün içerisinde yapılır. Ancak, bu derslerin bütünleme sınavları bahar
yarıyılı sonunda yapılan bütünleme sınavları ile birlikte yapılır.

(8) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple
sınava katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınav, ara sınavlar ve bütünleme için
kullandırılır. Hastalık nedeni ile sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını sağlık raporu
ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri du-
rumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından faydalanır. Mazerete
gerekçe olan belgelerin düzenlendiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde dekanlığa verilmesi ge-
rekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğ-
rencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Türkiye’yi, Üniversiteyi ve fakülteyi temsil
etmek için görevlendirilen öğrencilere katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

(9) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta bir dersten kalan öğrenciye tek
ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavına dersi hiç almamış veya devamsızlıktan kalan öğren-
ciler alınmazlar. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuç-
larının ilanından sonra Dekanlık tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı dilekçelerini vererek
bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz.
Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az geçer not alması gerekir. Bu sı-
navlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.

Sınavın geçerliliği, sınavların düzenlenmesi ve sınav evrakının saklanması
MADDE 15 − (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara kim-

likleri yanlarında olarak girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin
girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.
Öğrenci hakkında 19/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-
retim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o
dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(3) Sınavlar, en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, akademik takvim çerçevesinde
dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde
Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan
edildiği anda kesinleşir.

(5) Her türlü sınav evrakı, sınava giriş tarihinden iki yıl süre ile Dekanlık tarafından
saklanır.

Başarısızlık 
MADDE 16 − (1) Bir eğitim-öğretim yılında (güz ve bahar yarıyılı) başarısız olan öğ-

renciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, o yılın tamamından değil, başarısız olduğu dersler ve
stajlardan sorumludurlar. Öğrenci devamsız veya yılsonu sınavları sonucunda başarısız ise, ka-
yıt, devam, ara sınav ve varsa pratik klinik şartlarını yerine getirerek dersi tekrar eder.
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Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 17 − (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar,

notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Geçer notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı Derecesi
90-100 AA 4.00 Pekiyi
81-89 BA 3.50 Pekiyi
74-80 BB 3.00 İyi
67-73 CB 2.50 İyi
60-66 CC 2.00 Orta
b) Geçmez notlar şunlardır:
Puan Not Katsayı Derecesi
55-59 DC 1.50 Geçmez
50-54 DD 1.00 Geçmez
40-49 FD 0.50 Geçmez
0-39 FF 0.00 Geçmez
1) F1: Devamsız, final (yarıyıl/yılsonu) sınavına girme hakkı yok.
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) E: Mazeretli olarak başarısız.
Ders başarı notunun hesaplanması
MADDE 18 − (1) Bir dersteki başarı durumu; genel sınav veya bütünleme sınavı, la-

boratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte de-
ğerlendirilmesi ile belirlenir.

(2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı
sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir. Yılsonu başarı notu; yıl içi not
ortalamasının %40’ı ile yılsonu sınav notunun %60’ı toplanması sonucunda elde edilen nottur.
Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için yılsonu veya bütünleme sınavlarından en az 60 alma zo-
runluluğu vardır. Preklinik derslerinin yılsonu sınavında önce pratik sınav sonra teorik sınav
yapılır. Bu pratik sınavdan en az 60 alan öğrenciler teorik sınava alınırlar. Diğerleri başarısız
sayılırlar.

(3) Ders Kurulları sınavlarının not ortalamasının % 60’ı ile ders kurulu yılsonu sınavının
%40’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır.

(4) Staj ve preklinik uygulaması olan derslerin başarı notu hesaplanırken, ara sınavların
ortalamasının %30’u, staj veya preklinik notunun %35’i, yılsonu sınavının %35’i hesaba katılır.
Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için bu notun en az 60 olması gerekir.

Not ortalaması
MADDE 19 − (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonunda Öğrenci İşleri

Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın

kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir.
(3) Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eği-

tim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri top-
lamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
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(4) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve
kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (FF)'ye kadar verilen
notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.
Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Mezuniyet başarı derecesi
MADDE 20 − (1) Diş Hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin

başarı derecelerini tespit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları bu Yö-
netmeliğin 18 inci maddesinde gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir.

Notlarda maddi hata ve itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, sonuçların ilan tarihinden

itibaren on iş günü içinde yazılı olarak dekanlık veya müdürlüğe yaparlar. İtirazlar, maddi hata
bakımından yapılır. İtiraz ilgili bölüm başkanlığı tarafından maddi hata bakımından incelenmek
üzere sorumlu öğretim elemanına sevk edilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç,
ilgili birim yönetim kurulunca görüşülür, fakat dersi okutan öğretim elemanının takdir ettiği
not değiştirilmez. İlgili yönetim kurulu kararı 15 iş günü içinde Rektörlüğe bildirilir. Sınav so-
nucuna yapılan itiraz sonrası öğrencinin notunda değişiklik olması halinde, değişiklik ilgili öğ-
renciyi kapsar.

Devam zorunluluğu
MADDE 22 − (1) Pratik çalışmalardan olan laboratuar/preklinik çalışması, tartışma,

seminer, staj ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Teorik derslerin %30’un-
dan fazlasına, pratik çalışmaların ise % 20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci o ders veya
derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve ilgili dersin tekrarı bir sonraki ders yılında yapılır. Devam
takibinden dersin sorumlu öğretim üyesi sorumludur.

(2) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin
hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak başarısız sayılır ve (E) notu alır.

Devamsızlık 
MADDE 23 − (1) Bir akademik yılda, mazeretsiz olarak aralıklı veya devamlı, toplam

otuz günden fazla eğitim-öğretime katılmayan öğrenciler, o yılki sınav haklarını kaybederler
ve sınavları başaramamış sayılırlar. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.

Mazeretler
MADDE 24 − (1) Mazeret sınavı yapılması, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağ-

lanır.
(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını üniversite has-

taneleri veya diğer resmi yataklı tedavi kurumlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirmeleri
gerekir.

(3) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu
süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu
bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

(4) Alınan sağlık raporlarında belirtilen; bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, dis-
sosiatif sendrom gibi ruhsal bozukluk ve benzeri mazeret nedeniyle hekimlik mesleğini icra
edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği ke-
silir.
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(5) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içinde
Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alın-
mayan raporlar işleme konulmaz.

(6) Üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yö-
netimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu etkinliklere katılmak zorunda olmaları nede-
niyle bu süreler içerisinde, ara sınavlara katılamamaları halinde ilgili öğretim elemanlarının
önceden tespit ve ilan ettiği yer ve zamanda ara sınavlara alınırlar.

(7) Uluslararası seviyede yapılan milli takımların müsabakalarında görevlendirilen öğ-
rencilerin bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle
öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler
içerisinde giremedikleri ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, ilgili birimce belirlenecek tarihlerde
yapılır.

(8) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul
veya ret edebilir.

Onur öğrencileri
MADDE 25 − (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası al-

mamış olmak kaydıyla, bir yılsonunda bütünlemeye kalmaksızın, o yılın not ortalaması 3.50-4.00
olan öğrenciler onur öğrencileri olarak seçilir ve kendilerine onur belgeleri düzenlenir.

Diplomalar
MADDE 26 − (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;
a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması; Diş hekimliği eğitimi programına

kayıtlı öğrencilerin ön lisans diploması alabilmesi, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan,
18/03/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamam-
lamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksek-
okullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

b) Diş Hekimliği Diploması; beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile ta-
mamlayanlara (yüksek lisans düzeyinde) Diş Hekimliği Diploması ve Diş Hekimi unvanı ve-
rilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme

Kayıt silme
MADDE 27 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması.
b) Açık öğretim programları hariç bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci

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

madığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.
(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, birimin ilgili kuru-

lunun kararıyla yapılır.
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(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile ilgili birimin öğrenci işleri

bürosuna başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

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

alınmak suretiyle verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

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

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

gelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Kayıt dondurma

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin

varlığı halinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla

dondurulabilir. Bu süre bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve ben-

zeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç göstermesi nedeniyle alınan sağlık raporları değerlendirilerek

yukarıda belirtilen bir yıllık süre iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenler şunlardır:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı

alt bendi uyarınca öğrenimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-

seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

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

luyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulun-

maması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bunun

ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülmesi,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili birim yönetim kurulu kararıyla izinli olarak öğrencinin

öğrenimine ara vermiş olması,

e) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dı-

şındaki hallerin bulunması,

f) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,

g) Öğrencinin tutuklu olması,

ğ) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj,

araştırma gibi imkânların doğması,

h) İlgili birim yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim

Kurulunca kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

(3) Raporlu veya mazeretli öğrenciler, raporlu veya izinli sayıldıkları tarihlerde hiçbir

sınava katılamazlar, katılsalar bile sınav sonucu geçerli sayılmaz.

(4) Kayıt donduran öğrencilerin, kayıt dondurduğu süre öğrenim süresinden sayılmaz,

üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim öğretim alt kurulu

MADDE 29 − (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şekilde oluşturulan Eğitim Öğretim Alt

Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim Öğretim Alt Kurulu Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılan çağrı

üzerine toplanmak,

b) Fakültede tüm eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunca kararlaştırılan akademik takvime

dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c) Devamsızlık ve başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler

hakkında istenildiğinde Dekanlığa bilgi vermek,

ç) Ders yılı başlamadan önce yıllık ders, seminer ve sınav programları ile ders görev-

lendirmelerini anabilim dalı başkanları ile koordineli olarak düzenleyerek Dekanlığa sunmak,

d) Dekanın eğitim-öğretim ile ilgili olarak Fakülte Kurulundan istediği diğer çalışmaları

yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 30 − (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği

adrese yazılı olarak yapılmak veya tebligatın Fakültede ilan edilmesi suretiyle tamamlanmış

sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bu değişikliği

bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Fakültedeki mevcut adres-

lerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Disiplin

MADDE 31 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, geçerli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili birimlerin kurul ve yönetim kurulu ka-

rarları uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 33 − (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğ-

rencilerden tazmin edilir.

Yürürlük

MADDE 34 − (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre

karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Not Harf Karşılığı (Açıklama) Katsayısı

90 – 100 AA 4

87 – 92 BA 3,5

81 – 86 BB 3

75 – 80 CB (Doktora için en düşük başarı notu) 2,5

65 – 74 CC (Yüksek lisans için en düşük başarı notu) 2

65 – 69 DC (Geçmez) 1,5

64 ve altı DD (Geçmez) 1

FG Sınava girmedi 0

FF Devamsız 0

BŞ Başarılı -

BZ Başarısız -   ”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/1/2013 28539
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Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI HUKUK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve

Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şek-

line ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YUHM): Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda çalışmalarını yürütür:

a) Hukukun her alanında uluslararası boyutlarda araştırma, inceleme, uygulama ve ge-

liştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ve diğer birimler ile işbirliği

ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve süreli ve süresiz yayın

yapmak.

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.
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d) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği içinde uluslararası hukuk ve uluslararası iliş-

kiler alanında yüksek lisans programları önermek ve yürütülmesine yardımcı olmak.

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

f) Yabancı üniversiteler ile işbirliği protokolleri hazırlayıp ilgili makama sunmak.

g) Kamu ve özel sektör temsilcileri için sertifika programları düzenlemek ve  açmak.

ğ) Uyuşmazlıkların çözüm merkezi ve birimleri kurmak.

h) Faaliyet alanı ile ilgili olarak gerekli görülen diğer her türlü etkinlik ve yayını yap-

mak.

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarında araştırma, uygulama ve eğitim

deneyimi bulunan Üniversitenin Hukuk Fakültesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı seçer.

Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan

fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.

b) Merkeze ait mekan, araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları saptamak ve bunların karşı-

lanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

c) Merkez tarafından yürütülebilecek proje tekliflerini veya protokollerini hazırlamak;

bu projelerin uygulanabilmesi için gerekli girişimleri Rektörlük gözetiminde gerçekleştirmek.

ç) Yönetim Kurulunun kararlarını ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalış-

maları denetlemek.

d) Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup görevlendirilmesini Rektörlük

onayıyla gerçekleştirmek.

e) Her akademik yılın sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren yıllık çalışma raporunu,

bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlayarak Yönetim Kuruluna

ve Rektöre sunmak.

f) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli

ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkezin işlevlerini yerine getirmek üzere gerekli görülen kadro tanımlarını yapmak

ve personel istihdamının sağlanması için girişimlerde bulunmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üze-

rine, ikisi Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından, biri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen

üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi

dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen

üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç kişinin katılımıyla toplanır ve

Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek en az üç oyla karar verir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa top-

lanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında (disiplinler arası) işbirliğini

gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek.

ç) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak.

d) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak.

e) Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları

ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve yapılacak ödemeleri Rektörlüğün onayına su-

nulmak üzere karara bağlamak.

f) Müdürün, her akademik yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenleme-

sine katkıda bulunmak ve değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca öne-

rilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum

temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu en fazla yirmi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir

ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu

toplantılarında çoğunluk aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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2013 EYLÜL GÜNSÜZLERİ                   KILIÇ 
1100-1 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Ekim 2013 
PAZARTESİ Sayı : 28798 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNI 

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hâkimliğinden: 
ESAS NO : 2013/189 
KARAR NO : 2013/141 
KARAR TARİHİ : 11 Haziran 2013 
SUÇ : FİRAR 
SANIK : Aydın ERCAN - Arif ve Fehime oğlu, 1979 D.lu, Eskişehir, 

Merkez, Kozlubel Köyü Nüf. Kyt. TC: 27058702786 
HÜKÜM ÖZETİ: 
Gnkur. Bşk.lığı Askeri Mahkemesinin Sanık Dz. Mhf. Er Aydın ERCAN hakkında 23 

Temmuz 2001 - 12 Kasım 2001 tarihleri arasındaki firar suçu ile ilgili olarak tesis ettiği, 06 Aralık 
2001 tarih ve 2001/622-413 esas-karar sayılı mahkûmiyet hükmünün GERİ ALINMASINA, 

23 Temmuz 2001- 12 Kasım 2001 tarihleri arasındaki firar suçunu işlediği anlaşıldığından 
As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62'nci maddesi uyarınca NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 12 Kasım 2001 - 23 Kasım 2001 tarihleri arasında gözaltında, 25.01.2002 -
15.05.2002 tarihinde tutuklulukta ve infazda geçen sürenin TCK.nun 63'üncü maddesi gereğince 
Hükmolunan hapis cezasından İNDİRİLMESİNE, 

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine YER 
OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine ve 
ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

Askeri Mahkememizin 29.09.2009 tarih 2001/622 esas 2009/437 karar sayılı şartla 
salıverme kararının geri alınmasına ait duruşmasız işlere dair kararının İNFAZINA, 

Temyizi kabil olmak üzere hükümlünün yokluğunda karar verilmiştir. (Kararın, sanığa, 
Genelkurmay Başkanına ve iddia makamına tebliğinden itibaren, bu kişiler tarafından 353 
S.K.nun 254,196,197,205, 209 ve 212'nci maddeleri uyarınca bir hafta içerisinde Askeri 
Mahkememize askeri veya sivil adli makamlara veya en yakın askeri birlik komutanlığına veya 
askeri kurum amirliğine, yada bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 
edebileceği, kararın temyiz edilmesi halinde temyiz incelemesinin Askeri Yargıtay'da yapılacağı) 
bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine 
ilanen tebliğine ve Resmi Gazete' de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına 
karar verildiği duyurulur. 8049 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İZMİR BUCA’DA ÖĞRENCİ EVİ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar mahallesi, 58 ada, 26 parsele kayıtlı taşınmaz 

üzerine öğrenci evi inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul“ adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 25 KASIM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 26 KASIM 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8531/1-1 

————— 
KASTAMONU İLİ ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE BULUNAN ÖĞRENCİ EVİ BİNASININ 

İNCE İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
1 - Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Merkez Mahallesi, Sahil Mevkii, 48-48- G-c pafta,   

9 ada, 9 parselde kayıtlı 212 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerine bodrum+zemin+asma kat+4 
normal kat+çatı katı olmak üzere toplam 1460 m2 kapalı alanlı kaba inşaatı tamamlanan, 
natamam durumdaki binanın öğrenci evi olarak anahtar teslimi götürü bedel ile ince inşaat işleri 
yaptırılacaktır.  

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul“ adresindeki 
İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 21 KASIM 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22 KASIM 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8532/1-1 
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30.000 TON KİREÇ ATIĞI, KÜL, CİPSİYUM, CÜRUFUN ALINARAK KÜL  
DAĞINA ATILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEREK  

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
YEAŞ Yatağan Termik Santralı Müdürlüğü (YEAŞ) Yatağan Termik Santrali sahasında 

bulunan, 30.000 ton kireç atığı, kül, cipsiyum, cürufun alınarak kül dağına atılması işi açık ihale 
usulü ile ihale edilerek hizmet satın alınacaktır. 

İhale kayıt numarası  : 2013/144243 
1 - İdarenin  
a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 
b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191   FAX: 0252 572 5384 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : YEAS Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü   

1-30.000 ton kireç atığı, kül, cipsiyum, cürufun 
alınarak kül dağına atılması işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim 

günü  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  
b) Tarihi ve saati : 11.11.2013 14.00 
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ 

MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: T.C. VAKIFLAR BANKASI 
YATAĞAN ŞUBESİ TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale dokümanı’nı satın alabilmek için 
hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 
nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından 
katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 11.11.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 
4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin 
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8481/1-1 
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75 TON SIVI SODYUM HİDROKSİT, 120 TON SIVI DEMİR-3 KLORÜR VE 100 TON 
SIVI SODYUM HİPOKLORİT TEMİN EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Santralımız ihtiyacı olan 75 Ton Sıvı Sodyum Hidroksit, 120 Ton Sıvı Demir-3 Klorür ve 

100 Ton Sıvı Sodyum Hipoklorit Temini ve Teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2013/146297 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 
  48201 Milas/MUĞLA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 (Dahili 1478) - 558 02 91 
c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 75 Ton Sıvı Sodyum Hidroksit, 120 Ton Sıvı Demir-3 

Klorür ve 100 Ton Sıvı Sodyum Hipoklorit Temini ve 
Teslimi işi 

b) Teslim Yeri : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü. 
c) İşin Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 (Bir) Yıldır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 

İhale Salonu. 
b) Tarihi ve Saat : 06/11/2013 Saat 14:00 
4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret 

Servisinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 06/11/2013 Saat 14:00'a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme 
Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi 
hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8541/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   
1 - Satışa esas bedeli en az 182,87 TL ve en çok 131.835,60 TL arasında değişen; 

30.10.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 18,29 TL ve en 
çok 13.183,56 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen toz şeker, ham zeytin yağı (sabun ve 
biodizel üretiminde kullanılabilir),un, kara çörek otu cinsi 25 grup eşya açık artırma suretiyle, 
Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve 
Oda Tiyatrosu Salonunda 31.10.2013 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) 
(285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 8543/1-1 
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AHŞAP DAİRE TESTERE BİLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: Ahşap daire testere bileme makinesi alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2013/143150 
Dosya No : 1327565 
1 - İdarenin :  
a) Adresi  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO:125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın :  
a) Niteliği, türü ve miktarı  :  Ahşap daire testere bileme makinesi : 1 adet  
b) Teslim yeri  : TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi İş yeri 

Armutçuk -KDZ/EREGLİ/ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü 
3 - İhalenin :  
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No:125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 31/10/2013 – 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 31.10.2013 PERŞEMBE günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 8469/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 
(TKMP) 

Kapsamında Yapılacak 
Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi 

Grup-14 
IBRD Kredi No: 7537-TU 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon (TKMP) Projesi’nin finansmanı için bir kredi almış olup bu kredinin bir 
bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve 
Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak 
ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aşağıda detayları verilen 22-a 
uygulama alanlarında “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a 
Uygulaması) Grup-14” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri 
doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı 
zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen işler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 

 

İhale 
Paketi No 

Sözleşme 
Referans No Yer 

Toplam 
Birim Sayısı 

1-19 KRK-KSN II Kırıkkale ili Keskin ve Balışeyh ilçeleri 41 

3-8 MNS-SLH Manisa ili Salihli ilçesi 29 

3-9 IZM-SFR İzmir ili Seferihisar ilçesi 6 

5-13 AKS-MRK II 
Aksaray ili Merkez, Gülağaç ve Güzelyurt 

ilçeleri 
13 

6-13 ISP-SNR Isparta ili Senirkent ilçesi 10 

7-2 SRT-KTN Siirt ili Kurtalan ilçesi 44 

8-9 ARD-GOL 
Ardahan ili Merkez, Göle, Çıldır, Damal ve 

Posof ilçeleri 
28 

9-16 TRB-ARS Trabzon İli Araklı, Arsin ve Yomra ilçeleri 26 

10-14 AMS-MRK III Amasya ili Merkez ve Taşova ilçeleri 31 

10-15 ORD-MRK II Ordu ili Merkez ve Kabadüz ilçeleri 21 

12-17 OSM-MRK II 
Osmaniye ili Merkez, Toprakkale, 

Hasanbeyli ve Bahçe ilçeleri 
28 

12-18 MRS-ERD 
Mersin ili Erdemli, Tarsus ve Çamlıyayla 

ilçeleri 
46 

16-3 MLT-ARP Malatya ili Arapkir ilçesi 29 

20-9 SVS-HFK Sivas ili Merkez ve Hafik ilçesi 11 
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Bahsi geçen işler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif 
verme koşulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere  www.tkgm.gov.tr adresinde “ 
‘ihaleler’ dosyasından” ulaşılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile 
birlikte bir bütün olarak değerlendirilmelidir. 

İhale Dokümanı, 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ’nün Ziraat Bankası Tandoğan şubesindeki 
7038550–5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığında aşağıda verilen adresten temin 
edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin 
edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir 
nedenle iade edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: +90 312 413 64 24 Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, Teklif açılış tarihi olan 27/11/2013’ den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 
olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 27/11/2013 Çarşamba günü, saat 10:00 ’a kadar 
teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 
gün ve aşağıdaki adreste saat 10:30 ’ da açılacaktır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z–58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No:14 

06100 Bakanlıklar – ANKARA / TÜRKİYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 8535/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

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

1 - Satışa esas bedeli en az 206,39 TL. ile en çok 403.623,00 TL. arasında değişen; 
30/10/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 21,00 TL., en 
çok 40.363,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen otobüs, binek oto, yarı römork, oto 
römorku, kar motoru, elektrikli bisiklet ve motorsikletten oluşan 44 adet araç; açık artırma 
suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale 
salonunda 31/10/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtv.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz 
ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 
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2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres 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 kartı, 
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

İlan olunur. 8517/1-1 
—— • —— 

32 ADET KROM PAKKA ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 32 adet Krom Pakka Eleği Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  
2 - Bu işe ait ihale dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı - RİZE adresinden 100,00,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı 
adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Rize Şubesindeki Vakıf Bank İBAN: 
TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35, Ziraat Bankası İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32, 
Halk Bankası İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman 
bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 0226’ya 
fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek 
olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 07.11.2013 günü saat 14:00’a kadar Çay 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu-RİZE adresinde bulunacak 
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14:00’da açılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak 
müracaatlar kabul edilmez.  

4 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır.  
6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.  
7 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
8 - İhale kısmi teklife kapalıdır.  
9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8523/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Milli Savuma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlân

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 
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