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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                            5 Kasım 2013
       69471265-305-9412

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Sayısal Çağda İfade Özgürlüğü ve Demokrasi-Fırsatlar, Haklar, Sorumluluklar” konulu
Medya ve Bilgi Toplumundan sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansına katılmak üzere; 6 Kasım
2013 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2013
     68244839-140.03-298-632

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9412 sayılı yazınız.
“Sayısal Çağda İfade Özgürlüğü ve Demokrasi-Fırsatlar, Haklar, Sorumluluklar” konulu

Medya ve Bilgi Toplumundan sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 6 Kasım
2013 tarihinde Sırbistan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın dönüşüne kadar
Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Kasım 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28813



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            5 Kasım 2013

       69471265-305-9413

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere; 6 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen

BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

ŞAHİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2013

     68244839-140.03-299-633

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9413 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak ve İş Forumlarına katılmak üzere, 6 Kasım 2013 tarihinden

itibaren Finlandiya, İsveç ve Polonya’ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen

BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            5 Kasım 2013

       69471265-305-9414

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye Yatırım Konferansı’na katılmak üzere; 6 Kasım 2013 tarihinde Amerika Birleşik

Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakan-

lığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla

arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2013

     68244839-140.03-300-634

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9414 sayılı yazınız.

Türkiye Yatırım Konferansı’na katılmak üzere, 6 Kasım 2013 tarihinde Amerika Birleşik

Devletleri’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakan-

lığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            5 Kasım 2013

       69471265-305-9415

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

UNESCO 37. Genel Konferansına katılmak üzere; 6 Kasım 2013 tarihinde Fransa’ya

gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2013

     68244839-140.03-301-635

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9415 sayılı yazınız.

UNESCO 37. Genel Konferansına katılmak üzere, 6 Kasım 2013 tarihinde Fransa’ya

gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:
KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcı-

larının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, eği-
timleri, sınav komisyonlarının oluşumu ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman ve Uzman Yar-
dımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanı ve Uzman Yardım-
cıları ile Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylar hak-
kında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 24/9/2012 tarihli ve 2012/3784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas
Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edil-
mesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Birim: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü hizmet birim-

lerini,
ç) Genel Müdür: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,
d) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
e) Giriş Sınavı: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,
f) Komisyon: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,
g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
ğ) Kurul: Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulunu,
h) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
ı) Tez: Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık Tezlerini,
i) Uzman: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanını,
j) Uzman Yardımcısı: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısını,
k) Yeterlik Sınavı: Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı yeterlik sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır.
(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Müdürlük tarafından

yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına başvurmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla

aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşımak,
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b) Kurum kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî

ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar, inşaat, gıda, elektronik, elektrik ve
elektronik mühendisliği bölümleri ile fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim bilimleri
fakülteleri arasından Kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe sınav duyu-
rusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt
içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,

mezun olmak,
c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den başvuru ilanında

belirtilen puan türü veya türlerinden asgari puanı almış olmak.
Giriş sınavı ilanı
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı,

içeriği ve değerlendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan
türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru
şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve
kontenjanları ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de,
Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa ve
Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Genel Müdürlükten veya Genel Müdürlüğün internet sitesinden temin edilecek baş-

vuru formu.
b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurtdışında eğitim

görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.
c) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.
ç) Yazılı özgeçmiş.
d) İki adet vesikalık fotoğraf.
(2) Adaylardan istenen belgelerin giriş sınavı ilanında belirtilen tarih ve saate kadar

Genel Müdürlüğe elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve
ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş sınavı ilanında
belirtildiği takdirde başvuru ve/veya belgeler elektronik ortamda alınabilir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, süresinde ya-

pılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder.
Giriş sınavına katılacakların isimleri ile sınav yeri, tarihi ve saatini Genel Müdürlük internet
sitesinde ilan eder.

(2) Bu ilandan itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Müdürlükçe
belirlenen üç kişilik bir komisyon tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılır. Ancak, bu mad-
deye göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra
sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava
girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

(3) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav
giriş belgesi verilir. Adaylar sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav
giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

Giriş sınavı komisyonu
MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu, Bakan tarafından, daire başkanı ve üzeri

Bakanlık ve Genel Müdürlük personeli ile uzmanlar arasından belirlenecek başkan dâhil beş
üyeden oluşur. Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir.
Gerekli görülmesi halinde yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından da üye belirle-
nebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Ayrıca üç yedek üye tespit
edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler
tespit sırasına göre komisyona katılırlar.
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(2) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların ince-
lenerek karara bağlanması Komisyonca yapılır.

(3) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında
çekimser oy kullanılamaz.

(4) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından
yerine getirilir.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre baş-

vuran adaylardan, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalı, kontenjan ve puan türüne göre en yük-
sek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına
kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) katılabilir.

Yazılı sınav konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendinin;
a) (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, adayların mezun

oldukları bölümlerin müfredatları dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi (%80) ve Kurumun
görev alanına ilişkin temel bilgilerden (%20),

b) (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için, genel kültür ve
genel yetenek bilgisi (%80) ve Kurumun görev alanına ilişkin temel bilgilerden (%20),

yapılır.
(2) Sınav konularının alt başlıkları, konuların kapsamı, soruların konu grupları bakı-

mından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı ve diğer hususlar sınav ilanında duyu-
rulur.

Yazılı sınavın yapılış şekli
MADDE 13 – (1) Sınav soruları, komisyon tarafından hazırlanabileceği gibi, soruların

hazırlanmasında öğretim üyelerinden veya konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanı-
labilir. Sorular klasik ve/veya çoktan seçmeli test usulüne göre hazırlanır.

(2) Yazılı sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Ba-
kanlığına, yükseköğretim kurumlarına veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarına yaptırılabilir. Bu durumda yazılı sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve ilgili
kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek

puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tutanağa bağlandıktan sonra komisyon üyelerince
imzalanır.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alın-
ması gerekir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama
yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı
puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) Yazılı sınav sonuçları, Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanmak suretiyle
ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve

saatine ilişkin bilgiler Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.
(2) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi hâlinde sözlü sınava çağrılacak

aday sayısı atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.
(3) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, Komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için ise onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Başarı sırası; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik

ortalaması alınarak, yazılı sınav yapılmadığı takdirde sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle
belirlenir.

(2) Adaylar, başarı sırası en yüksek adaydan başlanarak sıralamaya konulur ve başarı
sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla
atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenecek
sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı
ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) İhtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirlenmiş ise bu husus
göz önünde bulundurulmak suretiyle asıl ve yedek listeler oluşturulur.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(6) Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir.
Giriş sınavı sonuçlarının duyurulması
MADDE 17 – (1) Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

Ayrıca, asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara tebligat yapılır.
Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 18 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,
b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanını,
c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,
ç) Mal bildirimini,
d) Dört adet vesikalık fotoğrafını,
sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Genel

Müdürlüğe teslim ederler.
Uzman yardımcılığına atama
MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazananların durumlarına uygun uzman yardımcısı

boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine tebliğ edilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılamayanlardan veya ataması yapılıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren bir yıl içinde giriş sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir.

(4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri öz-

lük dosyalarında saklanır. Atanamayanların başvuru belgeleri ise giriş sınavı sonuçlarının ilanını
izleyen bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere elden iade edilir. Talep edilmeyen başvuru bel-
geleri bu sürenin sonunda imha edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
Çalışma düzeni
MADDE 22 – (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları birim amiri veya uzmanların re-

fakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983

tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetişti-
rilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.

(2) Uzman yardımcılığı kadrolarına atananlar, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri
birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen özel çalışma ve yetiştirme eğitimi
programına katılmak zorundadırlar.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli ta-

nım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün ka-
zandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini, bunun için uzman yardımcılarının ilgili birimler arasında gerektiğinde rotasyona tabi
tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin
kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
g) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezinin belirlenmesi
MADDE 24 – (1) Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uz-

manlık tezi hazırlar.
(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri

hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen
bir ay içinde, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu seçerler. Seçilen konular is-
tihdam edildiği birimce Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.

(3) Tez konuları Eğitim Dairesi Başkanlığınca Kurula sunulur. Kurul, sunulan konular
arasından tez konusunu oyçokluğu ile belirler. Oyların eşitliği halinde, Kurul Başkanının bu-
lunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kurul, uzman yardımcılarının teklif ettiği tez konuları ile
bağlı değildir, gerekirse tez konusunu re’sen tespit edebilir.

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına bildirilir.
Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez danışmanı
MADDE 25 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara

uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerile-
rini içermesi gerekir. Uzmanlık tezinin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir
amaçla, benzer tarzda hazırlanmış ve kullanılmış olmasının tespiti halinde tez başarısız sayılır.

(2) Tez danışmanı, Kurum içinden veya dışından 24 üncü maddede belirlenen heyet ta-
rafından tespit edilir.
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(3) Tez danışmanının; öğretim üyesi veya en az lisansüstü eğitim yapmış, konusunda
uzman kamu görevlisi olması gerekir.

(4) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Genel Müdürlükçe gere-
ken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanarak ilgili birim amirliğince Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.
(2) Uzman yardımcısının önceden Genel Müdürlüğe yazılı olarak talepte bulunması

kaydıyla, bu süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dahil edilmez.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-

cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave
süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

Tez değerlendirme ve yeterlik sınav kurulu
MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sına-

vının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul
tarafından yapılır.

(2) Kurul; Genel Müdür onayı ile Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı başkan-
lığında daire başkanı düzeyindeki yöneticiler arasından başkan dâhil en az beş asıl ve üç yedek
üyeden oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları halinde yedek üyeler
tespit sırasına göre Kurula katılırlar.

(3) Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde Kurumdan veya öğretim üyeleri ya
da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler Kurula danışman olarak
görevlendirilebilirler.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
Tezin değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Uzmanlık tezleri, Eğitim Dairesi Başkanlığınca, değerlendirilmek

üzere Kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri en geç iki ay içerisinde inceler.
(2) Kurul kararıyla tespit edilen tarihte, uzman yardımcısı Kurul huzurunda tezini sözlü

olarak savunur.
(3) Kurul tezi inceleyerek ve uzman yardımcısının sözlü tez savunmasını alarak tezle

ilgili değerlendirmesini yapar. Tezin başarılı ya da başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar ve-
rilir.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir de-
ğerlendirme raporu hazırlanır.

(5) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen
hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için Kurul
kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. İkinci defa da tezi başarısız bulunanlar hak-
kında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik sınavı
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının Kurum mevzuatı ile mes-

leğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri ölçülür.
(2) Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez sonucunun ilanından en az bir ay sonra olmak

üzere Kurulca belirlenecek tarihte yapılır.
(3) Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan

edilen konulardan yapılır.
Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 30 – (1) Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
a) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Kurumda en az

üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Uzmanlık tezinin başarılı kabul edilmesi,
şartları aranır.
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Yeterlik sınavının yapılması
MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavının yapılması ile sonuçlarının değerlendirilmesi ve

itirazların incelenerek karara bağlanması Kurul tarafından yapılır.
(2) Yeterlik sınav soruları, klasik ve/veya test usulüne göre Kurul tarafından hazırlanır.

Sınav sorularının hazırlanması ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üye-
lerinden veya konusunda uzman kamu personelinden yararlanılabilir.

(3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği sonradan
tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınavları geçersiz sayılır.

Yeterlik sınavının değerlendirilmesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en

az yetmiş puan almak gerekir.
(2) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-

çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci
sınav hakkını da kullanmayanlar hakkında 34 üncü madde hükümleri uygulanır.

Uzmanlığa atanma
MADDE 33 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edi-
len ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en
geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.
Meslekten çıkarılma
MADDE 34 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayanlar,
b) İkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler,
c) İkinci yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,
ç) Verilen ilave süre içinde yeterlik sınav hakkını kullanmayanlar,
d) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı

kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 35 – (1) Uzmanların görev ve yetkileri şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-

leri yapmak.
b) Kurumun görev alanına giren konularda araştırma ve inceleme yapmak ve uygula-

mayı izlemek.
c) Kurumun stratejik planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik

çalışmalar yapmak.
ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek, değerlendirmek, bi-

rime önerilerde bulunmak.
d) Mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri

kapsayan rapor hazırlamak.
e) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve

eğitim programlarına katılmak.
f) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yar-

dımcı olmak.
g) Amirleri tarafından verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
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Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 36 – (1) Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-

leri yapmak.
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalara katılmak, gerekti-

ğinde tek başına araştırma, inceleme yapmak.
c) Mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri

kapsayan rapor hazırlamak.
ç) Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına

katılmak.
d) Amiri veya amiri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki gö-

revleri yapmak.
Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları
MADDE 37 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve

görevlerin Kurum talimatları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, sü-
resinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından
bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludurlar.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, uzmanlık mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven
duygusunu sarsacak ve etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Hizmet içi eğitim
MADDE 38 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için ilgili birim amirlerinin

teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.
(2) Eğitimler, Kurum personeli tarafından verilir. İhtiyaç duyulması halinde öğretim

üyeleri ile diğer kamu personelinden de faydalanılabilir. Eğitimler, gerek görülmesi halinde
hizmet satın alınması yoluyla da yaptırılabilir.

Yurtdışında eğitim
MADDE 39 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdı-
şına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma
yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına
gönderilebilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İtiraz
MADDE 40 – (1) Giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınav sonuçlarına, açıklanmasından

itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre komisyon veya Kurul tarafından
onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Uzmanlığa yeniden atama
MADDE 41 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Genel Mü-

dürlükteki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, uygun görülmesi halinde, boş
kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-

rumu Genel Müdürü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesince yürütülen yüksek lisans,

doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazırlık programında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar, de-
ğerlendirme, özel öğrenci, yatay geçiş, öğrenci kabulü, kayıt, tez ve diplomalara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve

44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş

Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

e) DEDAM: Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
f ) Enstitü: Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
ı) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için ilgili enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
i) Öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sı-

nava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,
l) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,
m) TÖMER: Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
o) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalış-

maları alanında açılan dersi,
ö) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Kontenjan belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) Güz ve bahar yarıyılları başında lisansüstü programlara alınacak öğ-

renci kontenjanları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü oluşturan anabilim/ana-
sanat dallarının önerileri üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlanlarda, aday-
ların sınava tabi tutulacakları alanlar ve yabancı dil ile sınav günü, sınav yeri, başvuru koşulları
ve başvuru tarihleri belirtilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adaylarda aranacak

koşullar şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Başvurduğu programın puan türünden 55 ALES puanından az olmamak üzere enstitü

yönetim kurulunca belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar ile konser-
vatuar anabilim/anasanat dallarına başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranıp aranmayacağına enstitülerin
teklifi üzerine Senato tarafından karar verilir.

(3) Yurtdışındaki üniversitelerin lisans mezunlarının yüksek lisans müracaatları, ana-
bilim/anasanat dalı görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurtdı-
şından alınmış lisans diplomalarının tanınırlığının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
onaylanmış olması gerekir.

(4) Değerlendirme esasları şunlardır:
a) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan enstitülerde/programlarda, baraj niteliğinde

yabancı dil giriş sınavı yapılır ve bu sınavda başarılı olamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.
b) Yabancı uyruklu adaylardan lisansüstü derslere başlayabilmeleri için TÖMER veya

DEDAM diploması/belgesi istenir. %100 yabancı dilde eğitim yapan programlarda TÖMER
veya DEDAM diploması/belgesi eğitim süresi içinde getirilebilir.

c) Yabancı uyruklu adaylar yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan enstitülerde, ayrıca
enstitü yönetim kurulu kararı ile kendi dillerinin dışında bir yabancı dilden de sınava alınır.
Yabancı uyruklu adayların bu sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alması
gerekir. Bu sınavda başarılı olamayan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

ç) Öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik
sınavı, portfolyo incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin
dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili iş-
lemler anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu
tarafından düzenlenir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran aday-
ların değerlendirilmeleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayılabilmesi
için bu değerlendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 65 not almış olması gerekir.

d) Adaylar aldıkları değerlendirme notlarının % 25’i ile lisans kademesi not ortalama-
sının %25’inin toplamına ALES notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı not-
larına göre en yüksek olandan başlanarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara
yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik
tanınır.

e) Senato tarafından ALES puanı aranacağı belirlenen tezsiz yüksek lisans programla-
rındaki değerlendirmede ise, ALES puanının en az % 50’si esas alınır ve diğer ölçütlere ilişkin
esaslar enstitü kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
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Hazırlık sınıfı
MADDE 7 – (1) Enstitü yönetim kurulunca belirlenen dillerden sınava alınması gere-

ken yabancı uyruklu öğrenciler ile yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan yüksek lisans program-
larına kesin kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden
Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sına-
vından 100 üzerinden en az 70 not alan öğrenci başarılı sayılır. Başarısız olan öğrencilere ya-
bancı dil öğrenmeleri için bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrencilere
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre muafiyet koşullarını taşıyan öğrenciler ilgili sınav-
dan en geç yedi gün önce Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yabancı dil
hazırlık sınıfından muafiyet talebinde bulunabilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda ara-

nan koşullar şunlardır:
a) Lisans veya tezli yüksek lisans diploması veya eczacılık fakültesi ile fen fakültesi

mezunlarının Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında ka-
zanılan uzmanlık yetkisine sahip olması ve lisans ve yüksek lisans kademesi ağırlıklı not orta-
lamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunların eş değeri olması
gerekir. Doğrudan doktora programlarına başvurabilen tıp fakültesi mezunları için not ortala-
ması şartı aranmaz.

b) Başvurduğu programın puan türünden lisans derecesiyle başvuranların 80 puandan
az olmamak üzere enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen ALES puanına, yüksek lisans
derecesiyle başvuranların en az 60 ALES puanına sahip olması gerekir. Güzel sanatlar ile kon-
servatuar anabilim/anasanat dallarına başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Tıp bilimlerinde; temel bilimlere başvuracak tıp fakültesi mezunlarının en az 50 TUS
temel tıp puanına, klinik bilimlere başvuracak tıp fakültesi mezunlarının en az 50 TUS klinik
tıp puanına sahip olması gerekir. Enstitü kurulunca bu puanların üzerinde puan belirlenebilir.

ç) YDS’den en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu adaylar için anadilleri dışında, İngilizce, Fransızca
ve Almanca dillerinin birinden en az 60 puana veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Yurt dışındaki üniversitelerin lisans veya tezli yüksek lisans mezunu yabancı uyruklu
adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının doktora programı müracaatları, yük-
sek lisans notları dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda
enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının
tanınırlığının Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

(3) Değerlendirme esasları şunlardır:
a) Enstitü yönetim kurulu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alı-

narak açılan her doktora ve sanatta yeterlik programı için, ilgili uzmanlık alanındaki öğretim
üyeleri arasından en az üç kişilik bir değerlendirme jürisi seçer. Ayrıca iki yedek üye tespit
eder. Değerlendirmede; ilgili öğretim programının özelliklerine göre yazılı, mülakat, kompo-
zisyon, yetenek-yeterlik sınavı, portfolyo incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaçı birlikte
yapılabilir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim/anasanat dallarına başvuran adayların de-
ğerlendirme/değerlendirmeleri öğretim verilen yabancı dilde yapılabilir. Adayın başarılı sayı-
labilmesi için bu değerlendirme/değerlendirmelerden 100 üzerinden en az 70 not almış olması
gerekir.
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b) Adaylardan değerlendirmede başarılı görülenler, aldıkları değerlendirme notlarının
% 25’i ile lisans veya tezli yüksek lisans kademesi not ortalamasının % 25’inin toplamına
ALES veya TUS notunun % 50’sinin eklenmesi suretiyle belirlenen başarı notları en yüksek
olandan başlayarak kontenjan sayısına göre başvurdukları programlara yerleştirilir. Sıralamada
eşitlik olması halinde tezli yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 9 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı

kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve müdürlük
tarafından ilan edilir. Adayların kayıtları, enstitü yönetim kurulunca akademik takvim dikkate
alınarak belirlenen günlerde istenen belgelerin teslimi ile yapılır. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak adayın
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Adayların kayıtlarını belirlenen süresi içinde yaptırmaları
gerekir.

(2) Kaydedilen öğrenci sayısının üçten az olması halinde o programın açılıp açılmaya-
cağına enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında;
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adayların,
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adaylarının,
c) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış

olan adayların,
ç) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan doktora adaylarının
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine

enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır.
(3) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddeleri hükümlerine

göre öğrenci kabul edilir.
(4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin;
a) Lisans kademesinden aldıkları derslerini 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönet-
meliği hükümlerine göre almaları,

b) Yüksek lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre almaları,
c) Aldıkları tüm lisans ve yüksek lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre ba-

şarmaları
gerekir.
(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre

dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bir yılın sonunda başarısız olunması halinde öğrenci bilimsel hazırlık programı
derslerini lisansüstü dersleri ile birlikte alarak tamamlar.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli ko-

nularda bilgilerini arttırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü üze-
rine enstitü yönetim kurulu kararı ile bazı lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edile-
bilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans öğrenimi not durum
belgesi ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile derslerin açılacağı yarıyıl başında
ve derslere kayıt süresi içinde müdürlüğe başvurmaları gerekir.

(3) Özel öğrenci adaylarının yabancı dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilme-
leri için Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen öğretim dilinin ya-
bancı dil yeterlik sınavını başarmış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

(4) Enstitü yönetim kurulunca özel öğrenci statüsünde bazı dersleri almaları uygun bu-
lunan adayların, ilgili derse/derslere kayıt olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulunca
tespit edilen ders saat ücretini ödemeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekir.

(5) Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencilerinin yararlandıkları öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

(6) Özel öğrencilere hiçbir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri
dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren birer belge verilir.

(7) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için
ödedikleri ücret iade edilmez.

(8) Özel öğrencilere; derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer
hususlarda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(9) Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde ala-
cakları derslerin toplam kredi sayısının en çok % 50’sini özel öğrenci olarak alabilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim ku-

rumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin koşullar enstitü yönetim
kurulunca belirlenir.

(2) Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabi-
lim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitü-
lerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen
derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3’ünden fazla
olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Derslerin kredi değerleri
MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır. Seminer, uzmanlık alanı dersi, dönem projesi ve tez çalışması kredisizdir. Öğrenci
ikinci yarıyılın başından itibaren danışmanı tarafından açılan tez çalışması ile ilgili uzmanlık
alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
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Ders ekleme ve bırakma
MADDE 14 – (1) Öğrenciler dersler başladıktan sonra, en geç onbeş gün içinde danış-

manının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut
olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabi-
lirler. Öğrenciler aldıkları her dersi başarmak zorundadırlar. Öğrencinin aldığı derslerden han-
gilerinin o dönem alınması gereken zorunlu dersler olduğu ders kayıt formunda danışmanınca
belirtilir.

Devam,  değerlendirme ve ders tekrarı
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için

teorik derslerin % 70‘ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir.
(2) Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınav yapılır. Dersi veren öğretim üyesi ta-

rafından yarıyılın başında sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının, dersin başarı notuna ne şekilde
yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü, ya-
rıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri müdürlüğe ve öğrencilere bildirilir. Ders notu, öğretim
üyesi tarafından yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde
yer alan esaslara göre sınavlar, yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi ça-
lışmaları ve derse devam durumları göz önünde tutularak verilir.

(3) Başarısız olunan bir ders tekrar alınır. Seçimlik ders olması halinde danışmanın ge-
rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı kredide başka bir ders alınabilir.
Öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla ba-
şarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

Ders notları ve başarı durumu
MADDE 16 – (1) Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşa-

ğıdaki tabloda gösterilmiştir:
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CB notu alınması gerekir.
(3) Ayrıca; G (Gelişmekte Olan), Y (Yetersiz), B (Başarılı), M (Muaf) notları ortalamaya

katılmayan notlar ve D (Devamsız), E (Eksik) notları geçici notlar olup, bunlara ilişkin diğer
esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) D notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getirmediği için, sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir ve not ortala-
ması hesabında FF notu işlemi görür.

b) B notu; tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Ayrıca, kredisiz
olarak alınan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ve seminerler için, başarılı olma
durumunda da kullanılır.

c) G notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
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ç) Y notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere verilir. Ayrıca kredisiz
olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma
durumunda da kullanılır.

d) E notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, ders için gerekli koşulları tamamlaya-
mayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde notların müdür-
lüğe teslimi tarihinden itibaren, bir ay içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır.
Aksi halde, E notu FF notu haline dönüşür.

e) M notu; öğrencinin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az
ders yüküne sayılan dersler için, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü yö-
netim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

Not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı durumu, her yarıyıl sonunda ağırlıklı

not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin
kredi değeri ile öğrencinin aldığı dersin başarı notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi
bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam
kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden
sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, en az ders yükünü tamamlamak amacıyla
alınan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tekrar edilen derslerden alınan en son not
geçerlidir. Öğrencinin yüksek lisans kredisine sayılmayan derslerinin notları genel not ortala-
masına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(2) Genel not ortalaması, 3,75’ten az olmamak üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen puanın üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır ve bu öğrencilere üstün başarı
belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları
MADDE 18 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarının YÖK tarafından be-

lirlenen esaslar uyarınca hangi anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği anabilim/ana-
sanat dalının teklifi üzerine enstitü kurulunun kararı ve Senatonun kabulü ve YÖK onayı ile
kesinleşir.

(2) Anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli ve
tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş için, anabilim/anasanat dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Tezsiz yük-
sek lisans programına geçen öğrencilerin ek kredilerini tamamlaması; tezli yüksek lisans prog-
ramına geçen öğrencilerin ise tez hazırlaması gerekir.

(3) YÖK’ün kararı üzerine Üniversiteye bağlı birimlerde; öğretim elemanı ve öğrenci-
lerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı
olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim program-
ları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla
verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma
şekli, Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller
ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamak-
tır.
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Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programı, uzmanlık alanı dersi/dersleri ve bu

derslerin dışında toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer
ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi/dersleri, seminer ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programı tamamlama süresi azami üç yıldır.
Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler prog-
ramı en az üç yarıyılda da tamamlayabilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli
yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 120
AKTS’dir.

(2) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ça-
lışmasına ve kendi tez danışmanınca açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
Uzmanlık alanı dersinin uygulanmasına ilişkin ilkeler müdürlüğün teklifi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri ala-
bilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorun-
dadır. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sa-
yılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı ders kayıt formunda danışmanınca
belirlenir.

(4) Öğrenci, danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üze-
rine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere, başka
bir anabilim/anasanat dalından Üniversiteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışın-
daki diğer yükseköğrenim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü derslerden en çok
iki seçmeli ders alabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin
öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği program dışındaki prog-
ramlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi, programı tamam-
lamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Tez danışmanı
MADDE 21 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen öğ-

retim elemanının görüşleri alınarak enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile birinci yarıyıl sonuna kadar atanır. Tez danışmanları öğretim üye-
leri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Tezinin niteliğine göre birden fazla tez
danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun belirleyeceği diğer niteliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı ders-
lerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya
kadar ise anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin veya danışmanının anabilim/anasanat dalı başkanlığına
gerekçeli başvurusu üzerine anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yö-
netim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 22 – (1) Tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuç-

ları enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde öğrenim gördüğü dilde yaz-
mak ve tezini jüri önünde o dilde savunmak zorundadır.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığına başvurur.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte belirlenen biçim ve
sayıda tezi enstitüye iletir.
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(4) Tez jürisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitü bünyesindeki başka bir
anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ilgili uz-
manlık alanındaki öğretim üyeleri arasından seçilen üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç ki-
şiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Jürinin kararı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
en geç üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez
konusu verilir. Öğrenciye danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun
görüşü ile gerekirse yeni tez konusu ile ilgili dersler aldırılabilir veya aynı programın tezsiz
yüksek lisans programının bulunması durumunda öğrencinin talebi üzerine, tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kay-
dıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

(9) Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi
hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu
ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine ge-
tirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın
öğrencilik statüleri devam eder. Öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen
sürede teslim edebilir.

(10) Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana
kadar bilimsel makale, ulusal veya uluslararası etkinliklerde yazılı veya görsel sunum yapmış
olma şartı, mezuniyet şartı olarak konulabilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren yüksek

lisans öğrencisinin tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde müdürlüğe teslim etmiş olması gerekir. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-
renciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ens-
titü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak ko-

şuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.  Dönem projesi dersi kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıl so-
nunda dönem projesi ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır. Programı tamamlama süresi
azami üç yıldır. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezsiz yüksek lisans programının ta-
mamlanabilmesi için gerekli toplam öğrenci iş yükü 90 AKTS’dir.
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(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri ala-
bilir. Kredili olarak aldığı lisans derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorun-
dadır. Ancak lisans derslerinden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sa-
yılabilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine sayılacağı ders kayıt formunda danışmanınca
belirtilir.

(3) Öğrenci, danışmanının ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üze-
rine enstitü yönetim kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniver-
siteye bağlı başka bir enstitüden veya Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya
dersler alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğrenim kurumlarının izlenen programla ilgili
lisansüstü derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından
alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin
izlediği program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin
toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Tezsiz yüksek lisans programı danışmanı
MADDE 26 – (1) Danışman, öğrencinin ders seçiminde ve dönem projesinin yürütül-

mesinde danışmanlık yapması için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulu tarafından en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışman öğre-
tim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir. Öğrencinin alacağı derslerin
belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri danışman tarafından, danışman atanıncaya kadar ise ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Tezsiz yüksek lisans programında bitirme sınavı
MADDE 27 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yaptığı dönem projesi ve

aldığı eğitim ile ilgili konularda bitirme sınavına alınır. Danışmanı tarafından sınava girmesi
uygun görülen öğrenci, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayı ile en geç bir ay içinde jüri önünde sınava tabi tutulur.

(2) Sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve biri enstitü bünyesindeki başka bir ana-
bilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden
oluşur.

(3) Bitirme sınavı en az kırkbeş, en fazla doksan dakika olmak üzere sözlü, uygulamalı
veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılır. Jürinin kararı çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tu-
tanakla enstitüye bildirilir.

(4) Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Bitirme
sınavında iki kez başarısız olan öğrencinin, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile proje konusu ve danışmanı değiştirilebilir, yeni tez konusu ile ilgili
dersler aldırılabilir. Öğrenci, yeni projesini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen sürede
teslim edebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-
yamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 28 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme

sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diploma
üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bu-
lunur.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci talebi üzerine, tezli yüksek
lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve aynı programın
tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (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. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar olarak düzenlenebilir.
Doktora süresi ve ders yükü
MADDE 30 – (1) Doktora programı; öğretim planlarında belirtilen ders gruplarından

alınmak suretiyle toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, tez önerisi,
uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışmasından oluşur. Programı 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. Bu Yönetmelikte
belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı en az üç yılda tamamlaya-
bilirler. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, doktora programının tamamlanabilmesi için
gerekli toplam öğrenci iş yükü 240 AKTS’dir.

(2)  Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile
kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim
kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.

(3) Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlamayanlar 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 yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez
hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri
devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Öğrenci, danışmanının önerisi ile daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans ders-
leri alabilir. Bu dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmak zorundadır. Ancak bu ders-
ler, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
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(5) Doktora programı kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortalamasına ka-
tılmaz ancak, not çizelgesinde belirtilir.

(6) Öğrenci, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kara-
rıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı başka bir enstitüden
veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya dersler
alabilir. Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının izlenen programla ilgili lisansüstü
derslerinden en çok iki seçmeli ders alınabilir. Diğer yükseköğrenim kurumlarından alınacak
derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Öğrencinin izlediği
program dışındaki programlardan ders yüküne sayılmak üzere alabileceği derslerin toplam kredisi,
programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

Tez danışmanı
MADDE 31 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalında görevli

profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine
enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır. Ancak, profesör
ve doçent unvanına sahip öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı programlarda kıdem süresi
en az üç yıl olan yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyelerinden de danışman ataması
yapılabilir. Doktora tezinin niteliğine göre birden fazla tez danışmanı atanabilir. İkinci tez da-
nışmanının doktora veya eşdeğer derecesine ve enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer ni-
teliklere sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri
tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise anabilim dalı başkanlığı tarafından
yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine, anabilim dalı
başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavı enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
sürekli görev yapmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kuru-
lunca seçilen beş kişiden oluşur. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazır-
lamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin
görev aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda kurar.

(3) Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve enstitü yönetim kurulunca be-
lirlenen koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç
beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna
kadar yeterlik sınavına alınır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi öğrencinin sınavlardaki başarı durumunu ve sınav jürisinin önerilerini değer-
lendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı
başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, kendisinin ve danışmanının gerekçeli talebi üzerine
anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca yeni bir tez konusu be-
lirlenerek yeni bir danışman atanabilir. Öğrenci yeni danışmanının önerisi ve enstitü anabilim
dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen dersleri başar-
dıktan sonra iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan
öğrenci için aynı uygulama devam eder.
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(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede; tez danışmanından
başka, anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya ret kararını salt
çoğunlukla verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ens-
titüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Yapılan değerlendir-
menin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından müdürlüğe bildirilir. Komite tara-
fından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü anabi-
lim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve istenmesi
halinde tez danışmanı değiştirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 35 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları, enstitü

tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde sunması ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-
vunması gerekir.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için anabilim dalı
başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş
en az altı kopyasını enstitüye iletir. Tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile en az üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üni-
versitenin öğretim üyesi olmak üzere beş asil iki yedek üyeden oluşur. İkinci danışman jüri
üyesi olamaz.
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(3) Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi
tez sınavına alır. Tez sınavı, en az altmış, en fazla yüzyirmi dakika olmak üzere, tez çalışması
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(4) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararını salt çoğunlukla verir. Ayrıca doktora tezini ve sınavı değerlendiren bir ortak rapor dü-
zenler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyelerinin görüşleri
ve gerekçeleri de bu raporda yer alır. Jürinin kararı anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en
geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Tezi red-
dedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye enstitü yönetim kurulunun
kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Yeni bir tez konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü
yönetim kurulunca belirlenen sürede teslim edebilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri halinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Öğrencinin doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili en az bir adet bilimsel
makalesinin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul
edilmiş olması ve tezi ile ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az bir kere
sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması doktora mezuniyet şartı olarak aranır.
Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Doktora diploması
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren dok-

tora öğrencisine, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde müdürlüğe teslim etmiş olması ve tezinin şekil yönünden uygun bulunması halinde,
doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü
MADDE 38 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğretim planlarında belirtilen ders grup-

larından alınmak suretiyle toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, tez
önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Bir
yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS’dir. Bu programı tamamlama süresi yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Kredili ders-
leri başarı ile tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört
yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm
yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı en az üç yılda tamamlayabilirler.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl
sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışma-
sını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.
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(3) Kredili derslerini ve tez/yeterlik çalışmasını süresi içinde başarıyla tamamlayama-
yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer
şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin
talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Öğrenci, danışmanının ve anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversiteye bağlı diğer enstitü-
lerden veya Üniversite dışındaki yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders veya
dersler alabilir.

(5) Sanatta yeterlik programı kredisine sayılmayan derslerin notları genel not ortala-
masına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(6) Sanatta yeterlik programı, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar olarak düzenle-
nebilir.

Tez danışmanı
MADDE 39 – (1) Tez danışmanı, öğrencinin ve danışmanlığı üstlenmesi önerilen ka-

yıtlı olunan anasanat dalında görevli öğretim üyeleri arasından, enstitü anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ata-
nır. Ancak, profesör ve doçent unvanına sahip öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı prog-
ramlarda kıdem süresi en az üç yıl olan yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyelerinden
de danışman ataması yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliğine göre birden fazla tez danış-
manı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora veya eşdeğer derecesine sahip olması gerekir.
Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve ders kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez
danışmanı atanıncaya kadar ise anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, öğrencinin gerekçeli talebi üzerine, anasanat dalı başkanının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavı
enstitü yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
sürekli görev yapmak üzere anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile atanır. Komite, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurum-
larının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Sanatta yeterlik komitesi, farklı alan-
lardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki
öğretim üyelerinin görev aldığı sınav jürilerini enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultu-
sunda kurar.

(3) Kredilerini tamamlayan, derslerini başarıyla veren ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği koşulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en
geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın so-
nuna kadar yeterlik sınavına alınır.

(4) Sanatta yeterlik sınavı ilgili sanat dalının özelliklerine göre; yazılı, sözlü, uygulamalı
veya bunların bileşimi şeklinde yapılabilir. Sanatta yeterlik komitesi, öğrencinin, sınavlardaki
başarı durumunu ve sınav jürisinin önerilerini değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavdan da başarısız olan öğrenciye, anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulunca yeni bir tez konusu belirlenerek yeni bir danışman atanır.

(6) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

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

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Yeterlik çalışması ve tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede;
tez danışmanından başka, anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danış-
manı olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Yeterlik çalışması ve tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda,
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik ya-
pılabilir.

Yeterlik çalışması ve tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Öğrenci, yeterlik çalışması sınavının ardından 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 sa-
vunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeterlik çalışması/tez önerisinin kabul, ret
veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar, anasanat dalı başkanlığınca tez öneri-
sini/yeterlik çalışmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/yeterlik çalışması reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı
danışmanla devam etmek isteyen öğrenci bir ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez/yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran
ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, top-
lantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.
Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Yapılan
değerlendirmenin sonucu üç gün içinde yazılı olarak komite tarafından enstitü müdürlüğüne
bildirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renciye yeni bir danışman ve tez konusu verilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları;

enstitü müdürlüğü tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırlamak,
ayrıca danışmanının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanat çalışmasını jüriye sunmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci uygulama çalışmasında elde ettiği sonuçları enstitü müdürlüğü tarafından
kabul edilen kriter ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlayacağı uygulama raporuyla birlikte
bir sergilik sanat çalışması sunmak ve uygulama raporu/yeterlik çalışmasını sözlü olarak jüri
önünde savunmak zorundadır.
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(3) Müzik ve opera anasanat dallarında tez ya da bitirme çalışması hazırlayan bir öğ-
renci, danışmanı ve esas çalgı/şan dersi öğretim üyesiyle birlikte belirlenen resital programını
hazırlamak ve tümünü jüri önünde sunmak zorundadır. Resital, bitirme çalışmasında elde edilen
kavramsal sonuçları yansıtacak nitelikte olmalıdır. Tez/bitirme çalışmasında başarısız olan öğ-
renci resitalini veremez. Tezi/bitirme çalışması savunması ile resitalde başarılı olan öğrenci
programı tamamlamış olur. Tezi/resitali reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi/re-
sitali reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(4) Tez danışmanınca tezi/yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek
için anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anasanat dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte
tezin/metnin ciltlenmemiş en az altı kopyasını enstitüye iletir. Jüri, enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır.

(5) Jüri üyeleri, tezin/metnin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde top-
lanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, sanatta yeterlik çalışması sunumu ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser,
temsil çalışması hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jürinin kararı,
anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde müdürlüğe tutanakla bildirilir. Sanatta
yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli dü-
zeltmeleri yaparak tezini/çalışmasını aynı jüri önünde tekrar savunur. Sanatta yeterlik çalışması
reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu
verilir. Yeni bir tez konusu alan öğrenci tezini en erken enstitü yönetim kurulunca belirlenen
sürede teslim edebilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü
fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 44 – (1) Tez/yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da

yerine getiren sanatta yeterlik öğrencisine tezin/metnin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sına-
vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe teslim etmiş olması ve tezinin şekil yö-
nünden uygun bulunması halinde sanatta yeterlik diploması verilir. Diploma üzerinde öğren-
cinin izlemiş olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 46 – (1) 2/2/1997 tarihli ve 22896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz

Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE 
ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi Uygulama ve De-
ğerlendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

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

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçün-
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, kayıt yenileme sırasında ders programını yaparak almak istediği dersleri
seçer. Bu şekilde alınan derslerin; ortak zorunlu dersler, staj dersleri, yan dal ve çift ana dal
öğrencilerinin lisans ana dal dersleri ile ortak olmayan dersleri hariç, kredi toplamı yirmi beş’ten
çok olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine
göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlen-
dirmede diğer üniversitelerden alınan geçer (koşullu geçer hariç) notun katsayısı 1.75’ten düşük
ise öğrenciye “D” notu verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/11/2012 28469
2- 17/2/2013 28562
3- 12/5/2013 28645
4- 23/5/2013 28655
5- 24/9/2013 28775
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İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı fa-

külte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programları ile yabancı
dilde hazırlık programında uygulanan kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme süreçlerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesindeki birinci ve ikinci

öğretim ile uzaktan öğretim önlisans ve lisans programları ve yabancı dilde hazırlık progra-
mında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değer-
lendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit System-

ECTS),
b) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Bölüm başkanı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu

bölüm başkanını,
ç) CAE: Certificate in Advanced English (İleri İngilizce Sertifikası) sınavını,
d) Çift anadal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programına ek olarak kayıtlı

olduğu ikinci bir lisans programını,
e) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm

veya anabilim dalı başkanınca belirlenen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından gö-
revlendirilen öğretim elemanını,

f) Dekan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi ilgili fakülte dekanını,
g) Diploma Eki-DE: (Diploma Supplement-DS): Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi

hedefleyen ve elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece,
sertifika gibi belgelerin, akademik ve mesleki tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim
diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

ğ) EÖBS: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemini,
h) EÜYDS: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavını,
ı) Fakülte: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı fakülteleri,
i) FCE: First Certificate in English (İngilizcede Birinci Seviye Sertifikası) Sınavını,
j) Genel Sekreter: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreterini,
k) IELTS: International English Language Testing System (Uluslararası İngilizce Dil

Seviye Belirleme Sistemini),
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l) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve
meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

m) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yük-
sekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

n) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
o) Müdür: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili Yüksekokul ve meslek yüksek-

okulu müdürünü,
ö) Mütevelli Heyet: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
p) ÖBS: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini (Esenyurt University

Student Information System),
r) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalış-

ması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde
uygulama gibi eğitim-öğretim etkinlikleri için öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

s) Ön koşullu ders: Alınabilmesi için alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya bir-
kaçının başarılması koşulu aranılan dersi,

ş) Program Başkanı: Meslek yüksekokullarındaki program başkanını,
t) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,
u) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından is-

teği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka
programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçebileceği dersi,

ü) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
v) Staj: Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında, ancak dersler başlamadan önce sürek-

lilik gösterecek şekilde yapılan yerinde uygulama faaliyetini,
y) TOEFL: Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil olarak İngilizce Seviye

Belirleme) sınavını,
z) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,
aa) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
bb) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
cc) Yandal programı: Öğrencinin devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir prog-

ramda da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmesini sağlayan programı,
çç)YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
dd) Yerel Ders Kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden

oluşan, bir yerel kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik
laboratuvar, atölye, klinik çalışması, seminer, uygulama gibi çalışma ve etkinlikleri,

ee) Yerinde uygulama: Öğrencinin, öğrenim görmüş olduğu programın gereği olarak,
normal eğitim ve öğretim süreleri dışında, ilgili program kazanımlarında tanımlanmış ve öğ-
rencinin alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri ilgili olduğu iş alanında da pekiştirme-
sini öngören öğrenme ve uygulama etkinliği ile öğrencinin ders aldığı yarıyıl içerisinde o yarıyıl
dersleri ile ilişkilendirilmiş ve haftalara bölünmüş olarak ilgili olduğu iş alanında gerçekleştir-
diği bir öğrenme ve uygulama faaliyetini,

ff) YÖDEK: Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komis-
yonunu,

gg) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ğğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
hh) Yüksekokul: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ıı) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süreleri ve toplam kredileri
MADDE 5 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, meslek yük-

sekokullarının önlisans programlarını tamamlamak için normal öğrenim süresi iki eğitim-öğ-
retim yılı olup, öğrenci iş yüküne bağlı olarak tamamlanması gereken toplam kredi miktarı 120
AKTS’dir. Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, önlisans düzeyini içinde barındıran
bütünleşik iki düzeyden oluşur. Bu programların önlisans düzeyini tamamlamak için normal
öğrenim süresi iki eğitim-öğretim yılı ve tamamlanması gereken toplam kredi 120 AKTS, lisans
programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim yılı olup, tamamlanması gereken toplam
kredi 240 AKTS’dir.

(2) Kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmadan önlisans programlarını tamamlamak
için tanınan azami öğrenim süresi dört eğitim-öğretim yılı, lisans programlarını tamamlamak
için tanınan azami öğrenim süresi ise yedi eğitim-öğretim yılıdır.

(3) Eğitim ve öğretimlerini, programlar için belirlenen azami sürelerde başarı ile ta-
mamlayamayanların öğrencilik statüleri, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama faaliyetleri
ile sınırlı olup, normal öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan devam eder.

(4) Bir yıllık yabancı dil hazırlık öğrenimi süresi, programlar için belirlenen azami öğ-
renim sürelerinin dışındadır. Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave
süre ise azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre öğrenim
süresinden sayılır.

(6) Kayıt dondurma (izinli sayılma) süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.
Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl en az 14 haftadan (en az yetmiş iş günü) oluşur.
Senato, gerektiğinde, yarıyıllara ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi
açılmasına karar verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren
programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır.

(2) Akademik takvim; kayıt-kabul, eğitim-öğretim esasları, sınavlar ve benzeri faali-
yetleri takvimini kapsar. Akademik takvim her yıl yeni eğitim ve öğretim yılından bir önceki
eğitim-öğretim yılı içerisinde Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Zorunlu durumlarda
Senato akademik takvimde değişiklik yapabilir.

Öğretim ücreti
MADDE 7 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyet tarafından

belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Ayrıca yaz öğretimine katılan öğrencilerden de her
yaz dönemi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğretim ücreti alınır. Üniversite
tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli öğrenim ücreti
dışındadır ve Mütevelli Heyet tarafından ayrıca belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçedir. Üniversite tarafından teklif edilen

ve YÖK tarafından onaylanan bazı bölüm ve programlarda yabancı dilde de öğretim yapılır.
Eğitim-öğretim ve ders programları
MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ders geçme esasına göre yapılır. Öğretim

süresince ders programları, ilgili bölüm ve program kurullarının önerisi, fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokul kurullarının uygun görüşü ve Senato kararı ile kesinleşir.
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(2) Üniversitenin eğitim-öğretim ve ders programları, öğrenci/öğrenme merkezli bir
yaklaşım esas alınarak, önlisans programları için TYYÇ’nin 5 inci, lisans programları için 6 ncı
Yeterlilik Tanımları ile programların ilgili oldukları TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri ve Kredi
Aralıkları göz önünde bulundurularak öğrencilerin ilgili programı başarı ile tamamladıkları za-
man kazanmış olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyleri açık bir şekilde belirtilerek
tasarlanır. Program tasarımı, ilgili programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, program kaza-
nımları, ders ve laboratuvar, ödev, proje, uygulama, atölye, staj, seminer, klinik çalışması, tez
ve benzeri diğer öğrenme faaliyetleri ile bunların içerik ve öğrenme çıktılarını, öğrenme, öğ-
retme, ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımları ile öğrencinin iş yüküne dayalı olarak
hesaplanan ve her eğitim-öğretim yarıyılı için 30 AKTS kredisi olacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Ders programlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanısıra laboratuvar, atölye,
klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eği-
timi, yerinde uygulama, endüstriye dayalı uygulama gibi, sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama
etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, seçimlik, ön ve/veya yan koşullu olabilir. Her öğrenci
kayıtlı olduğu programın zorunlu dersleri ile ders programında gösterilen türde ve sayıda seç-
meli dersi almakla yükümlüdür.

(4) Ders programlarında yer alan derslerin kredileri, bir öğrencinin tüm eğitim-öğretim
etkinliklerine ayırabileceği haftalık azami sürenin 45 saat ve bir eğitim-öğretim yarıyılındaki
tüm eğitim-öğretim etkinlikleri için ayrılan sürenin 17 hafta, 14 hafta derse ilave 1 hafta ara
ve buna ilave 2 hafta dönem sonu sınavı olduğu göz önünde bulundurularak, bir yarıyıl için
hesaplanan toplam iş yükü doğrultusunda, 1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık
gelecek şekilde belirlenir.

(5) Normal eğitim-öğretim süresinin dışında gerçekleştirilen ve staj yapılması zorunlu
olan önlisans ve lisans programlarında, stajın, ders programında yer aldığı eğitim-öğretim ya-
rıyılı/yarıyılları için 1 AKTS kredisine karşılık gelen iş yükü, ilgili program için zorunlu görülen
staj iş gününe bağlı olarak, 25,5 ile 29,5 saat arasındadır.

(6) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin
tanımları, EÖBS kapsamında belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır. Buna göre, her bir
ders veya öğrenme faaliyeti için, dersin veya faaliyetin ismi, yarıyılı, kredisi, dili, öğrenim dü-
zeyi, zorunlu veya seçimli olup olmadığı, hangi öğretme yöntemi ile ve kim tarafından verildiği,
varsa koordinatörü, ön veya yan şartı olan ders veya öğrenme faaliyetinin olup olmadığı, ka-
tegorisi, hedef ve içeriği, öğrenme çıktıları, öğrenme ve öğretme yöntemleri, öğretim konula-
rının haftalara göre dağılımı ve öğrenci tarafından, her hafta, ders veya öğrenme faaliyeti için
yapılması gereken ön ve sonrası hazırlık çalışmaları, dersin kaynak materyalleri, ders veya faa-
liyetin program kazanımlarına katkısı, sınav ve değerlendirme yöntemleri ve bunların ders veya
faaliyetin başarılmasına olan katkıları, öngörülen tüm öğrenme ve sınav faaliyetleri için öğrenci
tarafından harcanacak zaman (iş gücü) ve buna bağlı olarak üniversite tarafından kabul edilen
ve bu Yönetmelikte belirtilen iş yükü ve AKTS ilişkisi çerçevesinde AKTS kredisi açıkça be-
lirtilir.

(7) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, ta-
mamen veya kısmen uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Normal ve azami öğrenci iş yükü
MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal iş yükü 30 AKTS, azami iş yü-

kü ise 42 AKTS’dir.
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Başarılı öğrenciler
MADDE 11 – (1) Genel not ortalamaları; 2,50 veya daha yukarıda olan öğrenciler, tüm

dersleri almış ve başarmış olmaları ve azami öğrenci iş yükünü geçmemeleri koşulu ile bulun-
dukları yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

Ders tekrarı
MADDE 12 – (1) Yıl veya yarıyıl sonu sınavları sonucunda, bulunduğu güz veya bahar

yarıyılı derslerinden FF, FD, NA, W, I, E notlarını alarak, bu derslerden başarısız olan öğren-
ciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, bir sonraki yıl, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle
başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, daha sonra, var ise, bir önceki yıldan hiç almadıkları
ders/dersleri almaları ve daha sonra da azami öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulun-
dukları dönemin derslerini almaları gerekir. Ayrıca, öğrenciler, azami öğrenci iş yükünü aşma-
mak koşulu ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, sadece DD ve DC notu aldıkları
dersleri tekrar alabilirler.

(2) Tekrarlanan dersler için, öğrencinin o derslerden daha önce almış olduğu nota ba-
kılmaksızın, aldığı son not geçerlidir.

Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak
MADDE 13 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı

derslerden geçer not alan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan sınav ile yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf
sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim
kurumlarından almış oldukları derslerin içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme
yöntemleri, iş yükü, AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak
istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları bölüm veya program başkanlıkla-
rına, en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilir. Derslerden muafiyet
kararı, ilgili yönetim kurulunca verilir. Bu şekilde muaf olunan dersler, kredisiz muafiyet (T)
olarak işlem görür. Genel not ortalaması hesabında yer almaz. Yabancı dil hazırlık programına
devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.

(2) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olan
öğrencilerin, yerleştirilmiş oldukları programların yeterlilikleri ile ilişkili olarak, yükseköğretim
kurumları dışında resmi ve/veya resmi olmayan kurumlar aracılığı ile kazanmış oldukları ye-
terlilikler, ilgili program kapsamında yer alan dersler ile derslerin öğrenme çıktıları ve kredileri
ile ilişkilendirilebilir. Bu yeterliliklerini veya bu yeterlilikleri kazanma süreçlerini belgelendiren
öğrenciler, yeterliliklerinin ilişkilendirilmiş olduğu dersler için düzenlenecek yeterlilik sınav-
larından da başarılı olmak koşulu ile tamamen veya kısmen muaf tutulabilirler. Bu şekilde muaf
olunan dersler yarıyıl sonu kredisiz muafiyet (M) notu ile değerlendirilir ve genel not ortalaması
hesabında yer almaz.

(3) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri,
Senato tarafından belirlenir.

Devam, devamsızlık ve sınav mazereti
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren kayıtlı ol-

dukları eğitim-öğretim programlarının ders tanımlarında belirtilen tüm öğrenme faaliyetlerine
ve sınavlarına katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve labora-
tuvarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlık durumu, ilgili
öğretim elemanı tarafından ÖBS’ye işlenir. Öğrenciler devamsızlık durumunu ÖBS’den izle-
yebilirler. Devamsızlık oranı %30'a ulaşınca, otomatik olarak öğrenciye NA notu verilir ve öğ-
renci yarıyıl sonu final sınavlarına giremez.
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(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat
ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate
alınmaz.

(4) Hangi gerekçeyle olursa olsun, devam zorunluluğu bulunan bir dersin devam zo-
runluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten yarıyıl sonu final sınavına giremez ve NA
notu ile başarısız sayılır.

(5) Bir dersi tekrar alan bir öğrenci, devamsızlıktan kalmamış ise, bu derse devam etmek
zorunda değildir. Ancak, öğrenci bu derslerin proje, laboratuvar, uygulama, ara sınav ve benzeri
çalışmalarına katılmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

(6) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınava gire-
meyen öğrencilere, yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrencilerin, maze-
retlerinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa
veya müdürlüğe bildirmeleri gerekir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

(7) Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde eden-
lerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem son-
larında bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine
geçer. Yaz öğretimi için bütünleme sınav hakkı verilmez.

Yabancı dil
MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlar dahil eğitim-öğretim prog-

ramlarının her biri için öğrencinin mezun olduğunda ulaşması beklenen yabancı dil yeterlilik
seviyesi, TYYÇ’de belirlenmiş olan yabancı dil seviyesinin altında olmayacak şekilde ilgili
programın program kazanımlarında belirlenir. Üniversite, öğrencilere, eğitim-öğretim süreleri
içerisinde programlar için belirlenmiş olan yabacı dil seviyesine ulaşabilmeleri için ihtiyaç du-
yulan yabancı dil öğrenme ortamları hazırlar ve gerekli desteği verir. Öğrenciler, öğrenimleri
süresince programlar için belirlenen yabancı dil yeterliliğine ulaşmak zorundadırlar. Yabancı
dil seviyesi, üniversite tarafından her yarıyıl sonunda yapılacak yabancı dil seviye belirleme
sınavı ile ölçülür. Sınav sonucunda veya eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınav-
larda programların kazanımlarında belirlenmiş olan yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrenci-
lere, dil yeterliliklerini gösteren bir belge verilir. Bu belgeyi alan öğrenciler, mezuniyetleri için
gerekli olan diğer koşulları da sağlamaları durumunda ilgili oldukları programdan mezun olur-
lar ve diploma almaya hak kazanırlar.

Yerinde uygulama
MADDE 16 – (1) Yerinde uygulama yapılması zorunlu olan eğitim-öğretim program-

larında öğrenciler tarafından yapılması gereken yerinde uygulama faaliyetleri ve bunların de-
ğerlendirilmesi; Senatoca belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) Staj yapılması zorunlu olan veya meslek kuruluşlarınca eğitimin ayrılmaz bir parçası
olarak kabul edilen eğitim-öğretim programlarında, normal eğitim-öğretim süresi içinde, ancak
derslerin başlamasından önce süreklilik gösterecek şekilde, iki hafta süre ile yerinde uygulama
yapılır. Dersler başladıktan sonra yapılacak yerinde uygulamanın planlaması, bölüm ve prog-
ramların ilgili kurulları tarafından ders planlarında gösterilmek suretiyle belirlenir. Gerek ders-
ler başlamadan önce kesintisiz olarak gerçekleştirilen gerekse ders döneminde haftanın belli
gün/günlerinde yapılan yerinde uygulama faaliyeti, yerinde uygulamanın yapıldığı yarıyılda
diğer ders tanımları gibi amaç, hedef, öğrenme çıktıları, iş yükü ve AKTS kredileri ile ilişki-
lendirilerek tanımlanır.

(3) Yerinde uygulama faaliyetlerini değerlendirme notu, başarılı (P) ve başarısız (F)
olarak tespit edilir ve genel not ortalamasına katılmaz.
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Kalite güvencesi
MADDE 17 – (1) Üniversitede uygulanan tüm eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlerin ve

bunların çıktılarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirilmesine yönelik
iç ve dış kalite güvencesi uygulamaları ve bu konuya ilişkin diğer hususlar, YÖK ve YÖDEK’in
belirlediği temel ilkelere uygun olarak Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatay, Dikey Geçiş ve Öğrenci Değişimi

Yatay geçiş
MADDE 18 – (1) Yurtiçi, yurtdışı ve kurum içi ön lisans ve lisans düzeyindeki yük-

seköğretim programlarından Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay ge-
çişle öğrenci kabulü ve kayıtları, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenim süresi, öğrencinin geldiği yükseköğretim ku-
rumunda kullandığı süre göz önünde bulundurularak hesaplanır.

(3) Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş
yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur
ve T notu verilir.

(4) Yatay geçiş ile ön lisans ve lisans programlarına gelen öğrencilerin genel not orta-
laması, Üniversitedeki önlisans ve lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

Dikey geçiş
MADDE 19 – (1) ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans

programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim
Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine göre yürütülür.

(2) Bu öğrenciler, önlisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar,
ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken derslere göre hangi
yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek programa kaydı yapılır. Bu öğrencilerin muaf oldukları
derslere, T notu verilir.

(3) Yabancı dille öğretim yapılan programlarla zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulu-
nan programlarda; öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için, daha önce hazırlık eği-
timi almış ve başarılı sayılmış olsalar bile, Üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını
geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğren-
ciler yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında üniversitenin eğitim-öğ-
retim yönetmeliğine tabi olurlar. Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin genel not ortalamaları li-
sans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır.

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları
MADDE 20 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında

ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı
ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayıla-
bilir.
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(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi bölümlerinde almaları gereken dersler ye-
rine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alırlar ve değişim çerçevesinde okudukları diğer
yükseköğretim kurumunda aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar.

(4) Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak, ilgili bölümün
teklifi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yönet-
meliğin 22 nci maddesinde öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci kütüğüne işlenir ve aka-
demik ortalamaya katılır.

(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci on-
ların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve bö-
lüm başkanının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan ve eş değer kabul edilen
dersleri alır.

(6) Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini Üniversiteye öder.
(7) Farabi Değişim Programı; 18/2/2009 tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları ile imzalanan
Farabi Değişim Programı Protokolü çerçevesinde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim
yapan yükseköğretim kurumları ile düzenlenen öğrenci değişim programıdır.

(8) Mevlana Değişim Programı; 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen
öğrenci değişim programıdır.

(9) Socrates-Erasmus Değişim Programı; Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde dü-
zenlenen öğrenci değişim programıdır.

(10) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütülmek üzere ön lisans ve
lisans düzeyinde ortak programlar düzenlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav, Değerlendirme ve Not Sistemi

Sınav ve değerlendirme
MADDE 21 – (1) Fakülte ve yüksekokullarda verilen derslerde kısa süreli sınavlar, ara

sınavları ve dönem sonu sınavları yapılır.
(2) Ara sınav yer ve tarihleri, bölüm ve program başkanlığı tarafından ilan edilir. Ara

sınav dönemindeki sınav yeri ve tarih değişiklikleri dekanın/müdürün onayı ile yapılır. Ara sı-
navlar dışındaki kısa süreli sınavlar, önceden tarih belirlenmeden ilgili öğretim elemanınca ya-
pılabilir.

(3) Öğrencilerin, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmeleri, sınava
girerken yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri bulundurmaları gerekir.

(4) Dönem sonu sınavları; dekanlık veya müdürlük tarafından belirlenen ve ilan edilen
yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en
az bir ara sınav, bir ödev ve bir kısa sınavdan veya kısa sınav yerine geçebilecek proje ve ben-
zeri çalışmalardan oluşur. Yıl içi ve yılsonu yapılan aktivitelerin başarı notuna etki oranları
ders tanımlarında dönem başlamadan önce ilgili öğretim üyesince belirlenir.

(5) Yerinde uygulama için ara sınav ve final sınavı yapılmaz. Sadece bu uygulamaya
ilişkin çalışmalar ile dosyalar incelenir ve bu inceleme sonucu P veya F notu verilir.
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(6) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm ve prog-
ram başkanlığınca belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, dönem
sonu başarı notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde bulundurularak verilir. Bir ders
ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir.

(7) Dönem sonu notlarının öğretim elemanları tarafından dönem sonu sınavlarını izle-
yen beş iş günü içinde ÖBS’ye girilmesi ve not listelerinin bağlı bulundukları bölüm/program
başkanlıklarına ve dekanlıklara/müdürlüklere verilmesi gerekir. Dekan ya da müdürün her dö-
neme ait bütün not listelerinin orijinal kopyalarını, dönem sonu sınavlarını izleyen on beş gün
içerisinde Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına göndermesi gerekir.

Notlar
MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından dönem

sonunda takdir edilen ham not, Senato tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde ve bağıl
değerlendirme esas alınarak aşağıdaki eşdeğer harf notuna dönüştürülür.

(2) AKTS ve harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gös-
terilmiştir:

(3) Üniversite notlarını AKTS notlarına dönüştürürken, aşağıdaki tablo kullanılır.

(4) AKTS notlarını Üniversite notlarına dönüştürürken, aşağıdaki tablo kullanılır.
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(5) Ayrıca, harf notlarından;
a) I: Eksik notu; derste başarılı olduğu halde, hastalık veya bir başka nedenle ders için

gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere, dönem sonu sınavının yapıldığı tarihten iti-
baren üç iş günü içerisinde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı
olarak verilir. Bir öğrenci; I notu aldığı dersten, akademik takvimde notların öğrenci bilgi sis-
temine girişi için son gün olarak belirtilen tarihten sonraki on beş gün içinde, eksiklerini ta-
mamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu, kredili dersler için FF, kredisiz dersler
için F notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda,
ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, ilgili yönetim kurulu bu süreyi, izleyen dönemin
kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen I notunun
en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir. Aksi
halde I notu, FF notuna dönüşür. Bu dönüştürme işlemi ÖBS programınca otomatik olarak ya-
pılır.

b) NA: Devamsız notu; derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getire-
memiş olan öğrencilere verilir. NA notu alan öğrenciler final sınavına giremezler. Bu not yarıyıl
ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu gibi işleme alınır.

c) P: Geçer notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.
ç) F: Kalır notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
d) M: Muaf notu; muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir.
e) T: Transfer notu; başka bir üniversiteden gelen öğrencilerin eşdeğerliği kabul edilen

dersleri için verilir.
f) W: Dersten çekilme notu; öğrencinin süresi içinde çekildiği derslere verilir. Bu not,

normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten,
yarıyıl başından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elema-
nının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Öğrenci ilk yıl (birinci ve ikinci yarıyıl) dersle-
rinden ve tekrarlamak zorunda olup, daha önce FD, FF, F ve NA notu aldığı derslerden çeki-
lemez. Bu kural dersin zorunlu ya da seçimlik ders olmasına bakılmaksızın uygulanır. Normal
ders yükünün 1/3’ünden daha fazla dersten çekilme izni verilmez. Öğrenciye bir dönemde sa-
dece bir ders olmak üzere öğrenimi boyunca önlisans programlarında iki, lisans programlarında
ise altı dersten, dersi veren öğretim elemanının izni ve danışmanın onayı ile çekilme izni veri-
lebilir.

g) E: Girilmemiş not; değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için
verilir. Öğrenci derse yazılırken otomatik olarak E notu verilir ve öğretim elemanı dersi de-
ğerlendirinceye kadar E notu kalır. Dönem sonu sınav notu, diğer notlardan birine ilgili öğretim
elemanınca dönüştürülür, dönüşmemiş E notu FF notu gibi işlem görür.

(6) Öğrenciye aldığı puanın not tablosundaki karşılığından daha düşük harf notu veril-
mez. Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenciler, o dersten doğrudan başarılı sayılır. Herhangi
bir dersten DC veya DD notu alan öğrencilerin o dersten başarılı sayılmaları için; genel not
ortalamalarının lisans programları için üç ve dördüncü yarıyıl başlarında en az 1.80, beş ve al-
tıncı yarıyıl başlarında en az 1.85, yedinci ve sekizinci yarıyıl başlarında en az 1.90, önlisans
programları için üçüncü yarıyıl başında en az 1.80, dördüncü yarıyıl başında en az 1.90 olması
gerekir. Dört yarıyıllık eğitim-öğretimini tamamlayan önlisans öğrencileri ile sekiz yarıyıllık
eğitim-öğretimini tamamlayan lisans öğrencilerinin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın
varsa FD, FF, NA, I, E, W notlu dersleri tekrar almaları gerekir. Bu öğrenciler isterlerse DC ve
DD notu aldıkları dersleri de danışmanlarının onayı ile tekrar alabilir.
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(7) Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerden, herhangi bir dersten devamsızlık-
tan dolayı kalmamış olmaları koşuluyla;

a) Diğer bütün derslerden başarılı olmuş ve sadece bir dersten FF veya FD notu olan
öğrencilere; tek ders sınav hakkı verilir. Ancak bu dersten AA bile alsa Genel Not Ortalamasının
en az 2.00 olması mümkün olmayacak öğrencilere tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınav
hakkı, her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir
dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak, tek ders sınav hakkını ilk kez kullanmak is-
tediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az,
DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız
olan öğrenciler başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek
ders sınav hakkını kullanabilir.

b) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, ancak genel not orta-
lamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olan ve genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen; ön-
lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istedikleri
bir dersten not yükseltme sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci bu dersten AA bile alsa Genel Not
Ortalaması 2.00 olmayacaksa bu öğrenciye not yükseltme sınav hakkı verilmez. Bu öğrenciler,
bir sonraki dönem ders yazılım işlemlerini yapmak zorundadırlar. Öğrencinin not ortalamasını
yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile başvurarak,
not yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Not yükseltme sınav hakkı
her final sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte
yapılır.

c) Not yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bir dersten,
dilekçe ile başvurarak her final sınavı döneminde not yükseltme sınavına girebilirler.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü için-

de ÖBS’den doldurulacak form ile yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe öğrencinin
kendisi tarafından itiraz edilebilir. İtirazın yapıldığı sınav sonucu, dersin öğretim elemanı ta-
rafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde yeniden incelenir. İn-
celeme sonucu öğretim elemanı tarafından yazılı ve gerekçeli olarak ilgili dekanlığa ya da mü-
dürlüğe bildirilir. Dekanlık/müdürlük itiraz sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı
olarak iletir.

Ağırlıklı not ortalaması
MADDE 24 – (1) Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO), bir öğrencinin bir yarıyılda

aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından
elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi
ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalaması
(GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm
veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde hesaplanır. Gerek
dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar dikkate
alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden en son alınan harf
notu kullanılır.

(2) Yerel krediye göre ortalamalar: Ağırlıklı dönem not ortalaması (DNO); bir öğren-
cinin bir yarıyılda aldığı derslerin kredi değerleri ile o derslerden aldığı harf notunun katsayı-
sının çarpımından elde edilen toplam sayının, o yarıyılda alınan derslerin toplam kredi saatine
bölünmesiyle hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel
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not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bu-
lunduğu bölüm veya programda geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak aynı şekilde he-
saplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasının hesabında AA’dan FF’ye kadar ve-
rilen notlar dikkate alınır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında, tekrar edilen derslerden
en son alınan harf notu kullanılır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin mezun olması için, genel not ortalamasının 4.00 üze-

rinden en az 2.00 olması gerekir. Üniversitenin eğitim-öğretim programlarındaki ders ve diğer
çalışmaların tümünden başarı sağlayan öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar
verildikten sonra ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploması ve diploması ile birlikte
İngilizce düzenlenmiş diploma eki verilir.

(2) Devam ettikleri programların adı programlara ilk kayıt yaptırdıklarından farklı ola-
cak şekilde değiştirilmesi durumunda öğrencilere, isterlerse, kayıt yaptırdıkları andaki program
adları ile diploma tanzim edilir. Diplomalara; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, mezuniyet
tarihi, diploma numarası ve mezuniyet dönemi yazılır. Diplomalarda, fakültelerde dekan ve
rektör, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

Yüksek onur ve onur öğrencileri
MADDE 26 – (1) En az normal ders yükü almış olan öğrencilerden, bir akademik yıl

sonunda genel not ortalaması 3.50-4.00 arasında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan
öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 ara-
sında olan ve NA, I, FF, FD, E, W ile F notu olmayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve
bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir. Üniversite, fakülte, yüksekokul, bölüm/program
birincilerinin belirlenmesinde, yatay veya dikey geçişle gelen öğrenciler dahil başarı ortala-
masının eşit olması durumunda, tüm yarıyılları değerlendirmeye katılan öğrencilere öncelik
verilir.

(2) GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 ve daha yüksek olanlar yüksek onur
öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

Burslar
MADDE 27 – (1) İlgili kurulun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kararlaştırıla-

cak programlara burslu öğrenci kabul edilir.
Disiplin
MADDE 28 – (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar
MADDE 29 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı, her yıl

Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığına teklif edilir.

Öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Üniversiteye, ÖSYM tarafından yapılan sınav veya özel yetenek sı-

navını kazanmış olan ve bunu geçerli belgelerle kanıtlayanlar ile 2547 sayılı Kanunun 45 inci
maddesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olup, sınavsız olarak Üni-
versiteye bağlı meslek yüksekokullarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yabancı uyruklu
öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler kabul edilir.
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Kesin kayıt
MADDE 31 – (1) Üniversiteye; kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları,

ÖSYM ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre, ilan edilen süreler içinde, kayıt
bürosuna bizzat başvururlar. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat
adresidir ve adres hatası nedeniyle yapılamayan tebligatlardan Üniversite sorumlu değildir.
Öğrenci, tebligat adresinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

(2) Öğretim ücretini süresinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
Bu durumdaki öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Eksik belge veya posta ile
kesin kayıt yapılmaz. Ancak, belgelendirmek koşuluyla geçerli ve haklı sebepler veya beklen-
medik hallerde öğrenci adayları belirledikleri vekili aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Özel ye-
tenek sınavı sonucu öğrenci alan bölümlere belirtilen gün ve saatte kaydını yaptırmayan aday
öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(3) Kesin kayıt için Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerden istenen belgeler, Öğrenci
İşleri Başkanlığı tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir. İstenen belgelerin aslı
veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak
ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(4) Öğrencilerin kayıtlı bulunduğu fakülte veya yüksekokulun akademik takviminde
belirtilen süre içinde öğrenim harcı makbuzunu ilgili büroya teslim ederek ve ilgili yönetim
kurulunca kararlaştırılan usule uyarak ders kaydını yaptırmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğ-
renciler kayıtlarını yenilerken bu belgelere ek olarak yabancı uyruklu öğrenci bilgi formunu
da doldururlar.

(5) Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edi-
len bir mazereti olmaksızın zamanında kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş
sayılır ve gelmediği süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders kaydı ve kayıt yenileme
MADDE 32 – (1) Ders kayıtları; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen sü-

reler içinde, öğrencinin o yarıyıl içinde alacağı dersleri, kayıt sırasında akademik danışmanıyla
görüşerek tespit ettikten sonra ÖBS’den yapmak ve danışmanın yazılı onayını almak zorundadır.

(2) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararla-
namaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen, ancak mazereti ilgili
yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, bir kereye mahsus olmak üzere belirtilen ek süre
içinde geç kayıt yaptırabilir. Öğretim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme for-
munu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azami öğrenim süresine dâhildir. Azami öğ-
renim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı
maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

(4) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar,
o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili
fakülte/meslek yüksekokuluna not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat
ederek muafiyet talebinde bulunur. İlgili yönetim kurulu, öğrencinin intibakını yaparak muaf
olduğu ve sorumlu tuttuğu dersleri intibak formu ile birlikte öğrenci işlerine yazılı olarak en
geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde bildirir.

(5) Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için, ilgili birimlerin yönetim kurulları ta-
rafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt
yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda
başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar üst yarıyıldan derslere yazıla-
bilirler.
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Akademik danışmanlık
MADDE 33 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili bölüm/program

başkanlığı tarafından bir akademik danışman atanır.
(2) Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca

öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Bölüm veya program başkanı; gerektiğinde öğretim
elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hak-
kında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci
MADDE 34 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kuru-

muna kayıtlı olup, Üniversitede bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğren-
ciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak
ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

(4) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere hazırlık okuluna alınan ve en az lise diplo-
masına sahip olan özel öğrencilere, başarılı olmaları durumunda aldıkları notları gösteren bir
belge verilir. Bu belgedeki notun, Üniversitece belirlenen yeterlilik seviyesini belirten nota eşit
veya üstünde olması ve Üniversiteye yerleşmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM ta-
rafından yapılan merkezi sınav veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar
ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri
programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

Kimlik kartı
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ücretini ödeyen ve kesin kayıt yap-

tıran öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Üniversite öğrencisi olduklarını
belirten ve geçerlik süresi bir yıl olan bandrollü ve fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

(2) Azami öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı ol-
mayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Kayıt Dondurma, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin kaydı, öğretim ücretlerini ödemek koşulu, haklı ve ge-

çerli sebepler ve ilgili yönetim kurulu kararı ile önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en
çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört
yarıyıl dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğre-
tim ücretinden mahsup edilir. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik, hastalık, doğal afetler veya önceden bilinmeyen diğer sebeplerle, belge-
lendirilmesi şartıyla kayıt dondurulabilir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönem-
deki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında
ve ders kayıt süresi bitmeden yapılması gerekir. Bu süreler bittikten sonra, ancak sağlık sorun-
ları, askerlik, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvuruda bulunulabilir. Bu nedenle ya-
pılacak başvurular için, sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması ve bu rapor süresinin
kayıt dondurulacak yarıyılın zorunlu devam süresini kapsaması ve askerlik, afet ve benzeri du-
rumların belgelendirilmesi gerekir.
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Kayıt silme, ilişik kesme
MADDE 37 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası almış olması,
b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim

kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanıl-

madığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edil-
mesi.

(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(3) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı ve-
rilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenciye geri verilmez.

(4) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı ku-
rumun/birimin yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine öğrencinin kendisine
verilir veya dizi pusulası ile birlikte yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.
Belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Lisans öğrencilerine önlisans diploması verilmesi
MADDE 38 – (1) Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler

ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uyarınca;

a) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara
önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir
süre ile sınırlı değildir.

b) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans prog-
ramının en az %60’ından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlaya-
mayanlar, müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak et-
tirilebilirler.

(2) Öğrenciler meslek yüksekokullarının intibak ettirildikleri yarıyıllarda kendileri için
tespit edilen dersleri almak, uygulamaları yerine getirmek ve bunlardan başarı sağlamak sure-
tiyle meslek yüksekokulu mezunu sayılırlar. Bu öğrencilerin eğitim-öğretim programlarının
seçimi, başarı dereceleri, intibakları ve alacakları derslerin tespiti gibi işlemler, ilgili meslek
yüksekokullarının yönetim kurulu tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretimine İlişkin Esaslar

Yaz öğretimi
MADDE 39 – (1) Yaz öğretiminin amaçları; Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını

yaz aylarında da değerlendirmek, öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları ders-
lerden başarılı olmalarına veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine
imkân sağlamak, bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidermek ve eğitim-öğretim
verimini artırmak, GNO’ları 2.50 ve üzerinde olan başarılı öğrencilerin hiç almadıkları dersleri
alarak daha kısa sürede mezun olmalarına imkân tanımak ve yabancı dil hazırlık sınıfında yıl
içinde başarısız olan öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmaktır.
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(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında
kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz öğretimi isteğe bağlı olup, burslu öğrenciler de dahil
olmak üzere tüm öğrenciler için ücretlidir. Her yıl için ödenmesi gereken kredi başına ücret,
Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından
sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.

(4) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadır. Bu süre, yaz öğretiminde yapılacak sınavları
kapsamaz.

(5) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati
kadar ders yapılır.

(6) Yaz öğretiminde açılması öngörülen önlisans ve lisans dersleri, ilgili program/bölüm
başkanlıklarınca belirlenir. Yaz öğretimi, belirlenen bu dersler esas alınarak, ilgili fakülte/yük-
sekokul ve meslek yüksekokullarınca önerilir ve Senato kararından sonra, Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulur.

(7) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz öğretimi
başlamadan önce, üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenecek tarihler arasında tamamlaması
gerekir.

(8) Bir öğrenci, yaz öğretiminde toplam 15 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en çok üç
ders alabilir. Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz.

(9) Önlisans ve lisans eğitim-öğretimlerinde yer alan zorunlu derslerin tümünün, veril-
mesi gereken yarıyıllarda açılması gerekir. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.

(10) Yaz öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az öğrenci sa-
yısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları
tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurullar karar verir. Yeterli sayıda öğrencinin
başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(11) Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, söz konusu dersin, bölüm başkanınca eş-
değerliliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile o ders başka bir üni-
versiteden alınabilir ve aldığı not harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(12) Türkiye Cumhuriyeti yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan eşdeğerliği kabul edilmiş diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen
öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

(13) Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre
yapılır.

(14) Yaz öğretiminde her ders için, en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sı-
nav veya final sınavı yapılması mümkün olmayan ders ve uygulamalar için ders ve uygulama-
nın niteliğine göre bir değerlendirme yapılır.

(15) Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar transkriptte gösterilir. Söz konusu ders-
lerden daha önce alınmış olan notlar, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğ-
retiminde alınan not, genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal ve Yandal Programları

Çift anadal programı
MADDE 40 – (1) Üniversitede yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bö-

lümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açı-
labilir.
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(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü
ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(3) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak,
aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında bölüm-
lerarası geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına ya-
tay geçiş yapabilir.

(5) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde
yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Başvuru süresi
MADDE 41 – (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma progra-

mının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üze-

rinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en
üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla
kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının
en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel
not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Genel
not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma
programından kaydı silinir.

(5) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak
devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(6) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal progra-
mında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(7) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal
diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının
bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile uzatılabilir.

(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.

(9) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış
oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.

(10) Senato kararı ile çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere
ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Yandal programı
MADDE 42 – (1) Yandal programları, yandal başvuru koşulları ilgili yönetim kurulla-

rının teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenmek suretiyle düzenlenir.
(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi

(yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yöne-

tim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlen-

dirilir.
Başvuru süresi
MADDE 43 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken

üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
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(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kre-
dili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az
4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir.

Krediler
MADDE 44 – (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı

kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorun-
dadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili fakülte kurullarının ve Senatonun
onayına sunulur.

(2) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not or-
talamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını biti-
remeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile ek süre tanınır.

(4) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniye-
tini etkilemez.

(5) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi iste-
ğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar
kayıt yaptıramaz.

(6) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan
kaydı silinir.

(7) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları
derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.

(8) Senato kararı ile yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave
olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Programı

Yabancı dil hazırlık programında verilen eğitim-öğretimin amaç ve kriterleri
MADDE 45 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin amacı, eğitimlerini yabancı dilde ya-

pacak veya yabancı dil bilgilerini geliştirmek isteyen öğrencilere, konularında yabancı kay-
naklardan yararlanabilmek, ders izleme dahil yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek
ve uluslararası etkinlikleri ve olayları izleyebilmek için, gerekli yabancı dil becerilerini kazan-
dırmak, onların yabancı dilin temel kurallarını öğrenmelerini ve kelime bilgilerini geliştirme-
lerini sağlamaktır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi iki yarıyıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı bu-
lunduğu önlisans ve lisans programlarının eğitim-öğretim süresine dahil değildir. Öğretim dili
yabancı dilde olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin, akademik yıl başlamadan
önce Üniversitenin yaptığı Yabancı Dil Yeterlik Sınavına (EÜYDS) girmeleri gerekir. Bu sınav
sonucunda 100 tam not üzerinden 70 ve üzeri puan alamayan öğrenciler hazırlık sınıflarına
yerleştirilmek üzere aldıkları puanlara göre uygun seviye sınıflarına yerleştirilirler. EÜYDS’de
100 tam not üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olan öğrenciler, yabancı dil hazırlık prog-
ramından muaf olurlar. Bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrencilerin, iki
yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri gerekir. Senato tarafından belirlenen
yabancı dil hazırlık programından muaf olmaya ilişkin esaslara göre, kabul edilen ulusal ve
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uluslararası dil sınavlarının birinden, sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi
geçmemiş ve aşağıdaki tabloda belirlenen en az başarı puanını gösteren belgeler kabul edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olan öğ-
renciler, EÜYDS’den en az üç gün önce yabancı dil hazırlık programından muaf olmak istedi-
ğini belirten bir dilekçe ile belgelerini de ibraz ederek ilgili dekanlık/müdürlüğe başvurabilir.
Aynı şekilde öğrenciler bahar yarıyılının başlangıcından bir ay önce de aynı belgelerle ilgili
dekanlık/müdürlüğe başvurarak ikinci yarıyıl için hazırlık sınıfından muafiyet talebinde bulu-
nabilirler. Belgeleri ilgili kurul tarafından değerlendirilip uygun bulunan öğrenciler yabancı
dil hazırlık programından muaf sayılır. Bahar yarıyılında muafiyet alan öğrenciler, anadal prog-
ramlarında ikinci yarıyılın önkoşulsuz derslerinden danışmanının onayı ve ilgili yönetim kurulu
kararıyla ders alabilirler.

(4) EÜYDS’de başarısız olan ve ibraz edilen belgeleri kabul edilmeyen öğrenciler ile
hazırlık programında eğitim-öğretim görmesi gereken öğrenciler, EÜYDS’den almış oldukları
puanlara göre belirlenecek seviye gruplarında eğitim-öğretime başlarlar. Yabancı dil hazırlık
öğretiminin başladığı ilk iki hafta sonunda, yabancı dil hazırlık program başkanlığı akademik
nedenlere bağlı olarak öğrencilerin seviye gruplarını değiştirebilir.

Yabancı dil hazırlık programının yürütülmesi
MADDE 46 – (1) Yabancı dil hazırlık programı Senato tarafından belirlenen esaslara

göre yürütülür.
Yabancı dil hazırlık programında başarısızlık
MADDE 47 – (1) Öğretim dili yabancı dilde olan önlisans ve lisans programlarına/bö-

lümlerine kayıtlı öğrencilerin, yabancı dil hazırlık programında iki yarıyıl öğretim gördükten
sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir kez daha iki yarıyıl tekrar
edebilirler. Başarısız oldukları takdirde, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre öğrencinin
tercih etmesi durumunda, ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uya-

rınca, öğrencilerden; her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretimde
ise öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) YTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için
Senato kararları uygulanır.”

“b) YTÜ Önlisans programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ,Yükseköğretim
Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde
öğrenci alınır.”

“g) Kayıt için sunulan belgelerin eksik, sahte veya tahrif edilmiş olduğunun belirlenmesi
durumunda kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, do-
ğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti
nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler yarıyılın ilk iki hafta-
sının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun
görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendinin so-
nuna aşağıdaki tanım eklenmiş, (c) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı bende aşağıdaki (9) numaralı alt bent eklenmiştir.

“M(i): Muaf (İntibak işlemlerinde kullanılacak)”
“8) M notu, öğrencinin YTÜ öğrencisi olduktan sonra almış olduğu ve ilgili yönetim

kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılır.”
“9) M(i)  notu, öğrencinin YTÜ öğrencisi olmadan önce almış olduğu denklikleri kabul

edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO
hesabına katılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Dereceye giren öğrenciler “YTÜ Dereceye Giren Mezunların Tes-

pitine İlişkin Esaslar” uyarınca belirlenir.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/1/2012 28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397
2- 30/1/2013 28544
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)’ndan:
KAMU İÇ DENETİM GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İç
Denetim Genel Tebliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “veteriner”
ibaresinden sonra gelmek üzere “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı,” ibareleri eklen-
miştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan
“Jeoloji Mühendisliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “Maden Mühendisliği, Meteoroloji
Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulu yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 4/11/2013
Karar No : 2013/179
Konu : - Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Aliçetinkaya Mah.

(40 ada 1 no’lu parsel) İmar Planı Değişikliği
- Antalya İli, Elmalı İlçesi, Karyağdı Mah. (122 ada 1 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
- Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Köyü (3478 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1/10/2013 tarih ve 8756 sayılı yazısına istinaden;
1 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı,
• Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Aliçetinkaya Mahallesi sınırları içerisinde yer

alan, 5.693,75 m2 yüzölçümlü 40 ada 1 no’lu parsele “Konut Alanı” (blok nizam 4 kat,
Taks:0.30, Kaks:1.20) ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,

• Antalya İli, Elmalı İlçesi, Karyağdı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 2.371,00 m2

yüzölçümlü 122 ada 1 no’lu parsele “Konut Alanı” (ayrık nizam, 5 kat ve taks:0.25, kaks:1.25)
ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,

2 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına ka-
yıtlı,

• Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Muallim Köyü sınırları içerisinde yer alan 4.469,00 m2 yüz-
ölçümlü 3478 no’lu parsele “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” (E:0,80; Hmax:12,50 m) ve
“Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,

onaylanmasına,
3 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

6 Kasım 2013 – Sayı : 28813                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2013 – Sayı : 28813

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 52



6 Kasım 2013 – Sayı : 28813                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                 6 Kasım 2013 – Sayı : 28813

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 54



6 Kasım 2013 – Sayı : 28813                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 55



—— • ——
KURUL KARARI

İç Denetim Koordinasyon Kurulundan:
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 

GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KARAR
MADDE 1 – 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İliş-
kin Esas ve Usullerin (1.4) bölümünde yer alan “aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile”
ibaresi “aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı (muvazzaf askerlikte geçen süreler hariç) ile”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan “avukat” ibaresinden
sonra gelmek üzere, “mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Esas ve Usullerin (3.3) bölümünde yer alan “Jeoloji Mühendisliği”
ibaresinden sonra gelmek üzere, “Maden Mühendisliği Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mü-
hendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geoma-
tik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği” ibareleri eklenmiştir. 

—— • ——
DÜZELTME

30/10/2013 tarihli ve 28806 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
6499 sayılı “Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komis-
yonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un “24/10/2013” şek-
linde yer alan kabul tarihi, Cumhurbaşkanlığının 5/11/2013 tarihli ve 68244839-160.04-1-636
sayılı yazısına istinaden “23/10/2013” olarak düzeltilmiştir. 
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6/11/2013                   KILIÇ 
Orta sayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Kasım 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28813 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2007/494 

KARAR NO : 2013/495 Müt. 

Firar suçundan sanık Hüseyin ve Makbule Oğ. 1970 D.lu, Malatya, Akçadağ, Çevirme 

Ky.Nfs.Kyt.lı Doğan GÖÇMEN hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 04.06.2013 gün ve 

2007/494 esas-2013/495 Müt. karar sayılı kararıyla; 

Mahkememizin 17.05.2007 tarihli, 2007/494-275 E-K sayılı kararıyla hükümlü Doğan 

GÖÇMEN hakkında "firar" suçundan kurulan ON AY HAPİS CEZASININ İNFAZ 

EDİLMEMESİNE ve bu hükmün, 

"Sanık Topçu Er Doğan GÖÇMEN'in 02.06.2005-19.02.2007 tarihleri arasında "FİRAR" 

suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. CK.'nın 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın duruşmalardaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 

TCK.'nın 62/1'inci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON 

AY HAPİS CEZASI İLE MAHKÛMİYETİNE, 

Sanığın 21.02.2007-26.02.2007 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 

TCK.'nın 63'üncü maddesi uyarınca hükümlülük süresinden İNDİRİLMESİNE, 

Sanığın adli ve askeri sabıka kaydının bulunması karşısında CMK.'nın 231/6'ncı maddesi 

uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya TCK.'nın 51'inci maddesi uyarınca 

hükmün ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

Sanığın yargılama sürecinde pişmanlık duyması, samimi beyanlarda bulunması yanında 

ailevi ve ekonomik durumu da dikkate alınarak hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK.'nın 

50/1-a ve 52'nci maddeleri uyarınca ve bir gün karşılığı takdiren 20 TL üzerinden adli para 

cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN TL (6000 TL) adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

İşbu adli para cezasının sanıktan 24 eşit aylık taksitler halinde TAHSİLİNE, 

Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tek seferde 

TAHSİLİNE, 

Ödenmeyen adli para cezasının hapse ÇEVRİLMESİNE," 

şeklinde UYARLANMASINA kararı verilmiş olup, hükümlü tüm aramalara rağmen 

adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 

maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur. 8432 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KARAYOLU İLE NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ağrı Şeker Fabrikasından Erciş Şeker Fabrikasına Karayolu ile 300 ton % 1 Kükürtlü  

3 Nolu Fuel Oil Nakliye İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013 / 158195 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45          0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 300 Ton% 1 Kükürtlü 3 Nolu Fuel Oil Nakliyesi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : 15 Gün içinde 300 TON % 1 Kükürtlü 3 No’lu Fuel-Oil 

Nakliyesi bitirilecektir. 

c) Tarihi ve saati : 18/11/2013 - 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 59,00 (EllidokuzTL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 18.11.2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 8967/1-1 
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AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA MAHALLESİ SINIRLARI 

İÇERİSİNDE BULUNAN 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

TCDD Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya 

Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen 2 adet taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi, 

kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatlerde 

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Gar Binasının toplantı salonunda, 

“Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu taşınmazların geçici teminat miktarları Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 

Çetinkaya Mahallesi 4223 ada 6 parsel için 2.000,00 (İkibin) TL ve Afyonkarahisar İli, Merkez 

İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 2 parsel için 200.000,00 (İkiyüzbin) TL olarak 

belirlenmiştir. 

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün ve saate kadar TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Emlak ve 

İnşaat Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Aşağıda belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

5 - İhale dokümanları, TCDD 7. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Vakıfbank 

Afyonkarahisar Kurumsal Şubesi TR 60 0001 5001 5800 7288 3982 48 Hesabına Afyonkarahisar 

İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 4223 ada 6 parsel için 50,00 (Elli) TL. ve Afyonkarahisar 

İli, Merkez İlçesi, Çetinkaya Mahallesi 1287 ada 2 parsel için 500,00 TL yatırılarak, üstünde 

teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 7. Bölge 

Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir. 

 

AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇETİNKAYA  

MAHALLESİNDE SATILACAK TAŞINMAZLAR 

Sıra  Ada Parsel Alanı (m²) Hisse Teminat (TL) İhale Tarihi  İhale Saati 

1 4223 6 282,50 Hisseli     2.000,00 27.11.2013 09:30 

2 1287 2 5.375,03 Tam 200.000,00 27.11.2013 14:30 

 

6 - Ayrıca 0 272 213 76 21 / 4368 numaralı telefonlardan ve www.tcdd.gov.tr adresinden 

ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 8966/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2013 – Sayı : 28813 

 

14 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Eğitim Komutanlığı ihtiyacı ekli liste 

muhteviyatı 14 kalem mutfak malzemesinin ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnameye 

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

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

SIRA NO MALZEMENİN CİNSİ İHALE EVRAK BEDELİ 

1 
14 KALEM MUTFAK 

MALZEMESİ 
100.-TL 

 

1 - İHALE EVRAKİ BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığı'nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda ve teknik şartnamede belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin fiyat ile ilgili iç zarfları; 

firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, Kurumca hazırlanan teknik şartnameye 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 8982/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 70,00 TL ile en çok 225.000,00 TL arasında değişen; 

11.11.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00 TL, en çok 

22.500,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen dondurulmuş pizza, boş konteynır, 

kullanılmış giyim eşyası, oto yedek parçaları, cep telefonu aksamı, tohum, kullanılmış elektronik 

eşya ve muhtelif eşyalar vb. 67 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 

Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 12.11.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0)(232)(274 28 52) 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 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8948/1-1 

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

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 50,74 TL. ile en çok 123.259,97 TL. arasında değişen; 

18/11/2013 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en 

çok 12.250,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 54 grup (Çakmak, kol saati, anahtarlık, kol 

saati pili, bayan giysisi, anahtar takımı, kot pantolon, suni deri kumaş, yolluk, tabak, yağ, tahin, 

un, şekerleme, baş örtüsü, bayan çantası, bilgisayar çantası, fotoğraf makinası kılıfı, kol düğmesi, 

şemsiye, bayan kolye, bileklik, bayan ve çocuk cüzdanı, dilek feneri, çocuk cüzdanı ve saat seti, 

şal, soğan tohumu, domates tohumu, salatalık tohumu ve cep telefonu) cinsi eşyalar; açık artırma 

suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi 

adresindeki ihale salonunda 19/11/2013 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile  

(0) (432) (2234026) 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 

vekâletname 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 Van 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 8943/1-1 
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İSTANBUL BOĞAZI KARAYOLU TÜP GEÇİŞİ PROJE, YAPIM, İŞLETME VE DEVRİ  

İŞİ YAPIM DÖNEMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğünden:  

 

İhale Konusu 

İhale Dosyası Satış 

Bedeli (KDV Dahil) 

Geçici Teminat 

Tutarı 

İhale 

Tarih/Saati 

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp 

Geçişi Proje, Yapım, İşletme ve 

Devri İşi Yapım Dönemi 

Müşavirlik Hizmeti 

1.000.-TL 
Teklif Bedelinin    

en az %3'ü 

17.12.2013 

Saat: 10:00 

 

1 - “İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Proje, Yapım, İşletme ve Devri İşi Yapım 

Dönemi Müşavirlik Hizmeti” işinin ihalesi; 17.12.2013 günü saat 10:00’da Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda İhale 

Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - İhalenin Konusu: İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Proje, Yapım, İşletme ve Devri 

İşi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti”dir. 

3 - İstekliler; ihale dosyasını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolları Yapım Daire Başkanlığı Kat: 9’da ücretsiz olarak 

görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 1.000.-TL’dir. İhaleye katılmak 

isteyen istekliler, dosya bedelini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolları Yapım Daire Başkanlığı’na müracaat ederek ihale 

dosyasını alabileceklerdir. 

4 - İstekliler söz konusu işte Teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere istedikleri 

miktarda Geçici Teminat Mektubu sunabileceklerdir. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler, 

İdari Şartname’nin 26. Maddesinde belirtilmiştir. 

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (Yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarih 

ve saatine kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolları Yapım Daire Başkanlığına 

elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada 

meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon 

(TRT) Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır. 

6 - İhaleye katılacaklarda aranacak şartlar, İdari Şartname’nin ikinci bölümünde 

belirtilmiştir. 

7 - Söz konusu ihale, 6111 sayılı Kanunun 133. Maddesine istinaden 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunun kapsamı dışında ihale edilecektir. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdare’nin bu serbestliğinden 

dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 

İlgilenenlere duyurulur. 9001/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından işlemleri 

yürütülen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 00927.STZ.2011-1 

No’lu SANTEZ projesi için gerekli olan [1 Adet Su Destekli Enjeksiyon Sistemi ve Sarf 

Malzemeleri] alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi eki esaslarının 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale 

edilecektir. [Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir.] İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/158447 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Umuttepe 

Yerleşkesi 41380 Umuttepe / KOCAELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 262 303 11 09 - 10    Faks: 0 262 303 11 23) 

c) Elektronik posta adresi  : bilimselarastirma@kocaeli.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının : - 

  görülebileceği internet adresi (varsa) 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 adet Su Destekli Enjeksiyon Sistemi ve Sarf 

Malzemeleri 

b) Teslim Yeri  : Teklas Kauçuk A.Ş. Barış Mahallesi Koşuyolu 

Sokak No: 94 Gebze / KOCAELİ 

c) Teslim Tarihi  : Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip 120 takvim günü içinde mesai 

saatlerinde yapılacaktır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer  : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük İhale 

Toplantı Salonu Umuttepe Yerleşkesi 41380 

Umuttepe / KOCAELİ 

b) Tarihi ve saati  : 22.11.2013 Saat:14:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 

4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
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4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde 

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.3 - Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 

veya imza sirküleri; 

4.1.3.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4 - Vekaleten ön yeterliğe katılma halinde, aday adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5 - Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler: 

4.2.1- Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler 

a - İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi 

yeterlidir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları: 

İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi 

için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin 

verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürünler teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik 

Şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Veznesine 120,00 TL 

yatırılarak, ibraz edilen makbuz karşılığı Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe/KOCAELİ adresinden temin 

edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç 

22.11.2013 günü, saat 14:00’e kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Umuttepe Yerleşkesi 41380 Umuttepe/KOCAELİ adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 8985/1-1 
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15 ADET TAŞINABİLİR ILS/VOR TEST CİHAZI ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2013/35 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:66  06330 Etiler-

Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 23 41 - 204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 - 

204 23 40 

Faks: +90 (312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 15 Adet Taşınabilir ILS/VOR Test Cihazı 

Alımı İşi 

b) Teslim yeri : Esenboğa Havalimanında bulunan Satın Alma ve İkmal 

Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Depoları 

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

210 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 09.12.2013/14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 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) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 
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j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi 

içerisinde 15 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu sunacaktır. 

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.2. istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.2.2.3. istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir. 

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin 

veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. İstekli teklif ettiği cihazların imalatçısına ait ISO 9000 serisi kalite belgesini 

verecektir. 

4.2.4. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları: 

4.2.4.1. Model ve versiyon olarak teklif edilen PIR cihazlarına ait güncelleştirilmiş ve 

Teknik Şartnamede yer alan Teknik Hususları kapsayan orijinal katalog ve dokümanlar teklifle 

birlikte verilecektir. 

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak, Seyrüsefer Yardımcı Sistemleri ve/veya RF Test cihazları 

ve/veya Signal&Spectrum Analyzer Cihazları ve/veya Network Analyzer ve/veya Wireless 

Device Test Cihazları kabul edilecektir. 
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4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 25,-TL 

(YirmibeşTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış 

isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 

ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 

belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 09.12.2013 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 8965/1-1 

—— • —— 
DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 11.730.000 adet muhtelif türde Kendinden Yapışkanlı Dış 

Koli Etiketi %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, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.11.2013 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, 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 faksla 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 kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8834/1-1 
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324 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Karaman Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Karaman Merkez II. Kısım Küçük Sanayi 

Sitesine ait 324 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Hamidiye Mah. 692 Sok. No: 23 KARAMAN 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 324 adet işyeri yapım işi  

b) Yapılacağı yer : KARAMAN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile) : 60.000.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 4.200.000.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 21/11/2013 - Saat: 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 

1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik 

personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  



6 Kasım 2013 – Sayı : 28813 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

İ) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen 

veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Karaman Merkez II. Kısım Küçük 

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hamidiye Mah. 692 Sok. No: 23 KARAMAN 

adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8913/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. Maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

Birimi Unvanı Bölümü Drc.  Adet Aranan Nitelikler 

İlahiyat Fak. Doç. (Daimi) 
Felsefe ve Din 

Bilimleri 
1 1 

Din Felsefesi alanında 

Doçent olmak. 

Başvuru Adresi : Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ 

Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat: 3 Yozgat/Merkez  

  Tel: 0 354 242 10 85 8877/1-1 

—— • —— 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda (daimi statüde) öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi 

Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

İlan olunur. 

BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI DRC. ADET 

Mühendislik Fakültesi Gıda Bilimleri Profesör 1 1 

Veteriner Fakültesi Cerrahi Doçent 1 1 

 8997/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 04/07/2013 tarih ve 345 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2013 tarih ve 1894 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Elvan Mahallesi, imarın 46027 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı Değişikliği” 06/11/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8973/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 01/08/2013 tarih ve 367 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2013 tarih ve 1779 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 

İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 48310 ada 3 sayılı ve 48101 ada 1 parsellerine ilişkin 1/1000 

ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 06/11/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8974/1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanununun 25. maddesi uyarınca ve 25/07/2013 tarihli ve 28718 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan idari hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak personel hakkında karar 

uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve adette idari hizmet sözleşmeli “Kontrol Pilot”u 

alınacaktır. 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

UNVANI ADEDİ NİTELİKLERİ 

PİLOT 2 

ATPL veya CPL lisansı ile uçuş öğretmeni ve aletli 

uçuş geçerli yetkisine, toplam 2000 saat uçuş 

tecrübesine, toplam 1000 saatlik PIC uçuşuna, 200 

saat alet uçuşuna ve toplam 500 saat öğretmenlik 

uçuşuna sahip olmak. 

68 yaşından 

gün almamış 

olmak. 

PİLOT 2 

FBPL lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, toplam 

1000 saat uçuş tecrübesine ve toplam 250 saat 

öğretmenlik uçuşuna sahip olmak. 

İSTENİLEN BELGELER 

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin edilecek 

ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “İş Talep Formu” ve “Pilot Bilgi Formu”, 

2. Detaylı özgeçmiş, 

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği, 

4. Pilot lisansı, 

5. Sağlık Sertifikası, 

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, 

7. 4 adet vesikalık fotoğraf, 

8. Erkek adaylar için askerlik hizmetine ilişkin belge, 

9. Uçuş kayıt defterinin (Logbook), ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi, 

Adaylar istenen belgeleri başvuru sırasında iş talep formu ekinde vereceklerdir. 

BAŞVURU 

1. Başvurular en geç 15.11.2013 Cuma günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 

Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak 

şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi 

iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME 

1. Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından kurulacak olan komisyon tarafından 

değerlendirilecek ve adaylar sözlü mülakata çağırılacaklardır. 

2. Sözlü mülakat tarihi Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır. 

3. Mülakat sonrasında nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan 

edilecektir. 

TEBLİGAT 

1. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki idari hizmet sözleşmeli personel 

alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://www.shgm.gov.tr) web 

adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara 

ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. 8976/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak yetiştirilmek üzere, Kurumumuz taşra teşkilatına 185 

adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. 

I - BAŞVURU ŞARTLARI 

A. Özel Şartlar 

1. 125 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı 

1.1. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim 

kurumlarından mezun olmak. 

1.2. ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP113 puan türünden 75 ve üzeri puan 

almış olmak ve kontenjanın 3 katı 375 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip 

adaylar sınava çağrılacaktır.) 

2. 60 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı 

2.1. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik 

ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 

2.2. ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde 

yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, KPSSP75 puan türünden 75 ve üzeri puan 

almış olmak ve kontenjanın 3 katı 180 aday arasına girmek. (son sıradaki adayla eşit puana sahip 

adaylar sınava çağrılacaktır.) 

B. Genel Şartlar 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz 

olmak. 

2. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak  

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 

4. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel hali bulunmamak. 

5. Adli sicil kaydı bulunmamak. 

6. Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak. 

II - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Adaylar, 06-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet 

sayfası ( http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr ) üzerinden açık ve eksiksiz olarak dolduracakları sınav 

başvuru formunun çıktısını alarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine 

posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. 

Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada 

meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenen Belgeler:  

1. www.sgk.gov.tr. adresinden II. maddede belirtilen resmi internet sayfası üzerinden 

doldurup imzalanacak Başvuru Formu. 

2. Öğrenim veya çıkış belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği. 

İstenilen belgelerin fotokopileri Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik 

Merkez Müdürlüklerimizden veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından aslı ibraz 

edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları 

taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İstenilen belgelerin 22 Kasım 2013 günü saat 17:00’ye kadar Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir. 

III - SINAVIN ŞEKLİ 

Sınav, adayların IV. bölümde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi ve bir konuyu 

kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 

tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel 

kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı değerlendirilmek 

suretiyle sözlü olarak yapılacaktır. 

IV - SINAVIN KONULARI 

a) Kamu maliyesi: 

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi). 

2) Maliye politikası. 

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi. 

b) İktisat: 

1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz). 

2) İktisat politikası. 

3) Para teorisi ve politikası. 

4) Uluslararası iktisat. 

5) Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar. 

c) Hukuk: 

1) Anayasa hukuku. 

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç). 

3) Borçlar hukuku. 

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku). 

5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku. 

6) İş ve sosyal güvenlik hukuku 

ç) Muhasebe: 

1) Genel muhasebe. 

2) Mali tablolar analizi. 

d) Matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden mezun adaylara, mezun olunan bölüme 

ilişkin alan bilgisi. 

V - SINAVIN YERİ VE TARİHİ 

Sınav 10-14/12/2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava girmeye hak 

kazanan adayların listesi ve sınav tarihleri 25/11/2013 tarihinde www.sgk.gov.tr internet 

adresinde ilan edilecektir. 

VI - DİĞER HUSUSLAR  

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen 

belgeler ile on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun Sosyal 

Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atamaları yapılacaktır. 

İlan edilen bir bölüm için ayrılan kadroların doldurulamaması halinde; diğer bölümdeki 

yedek adaylardan ihtiyaç duyulan bölümlere atama yapılabilecektir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulur. 

İlanen duyurulur. 8977/1-1 
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TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden: 

EKİM 2013 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, 

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 

FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

BASTER TARTI VE ÖLÇÜ 

ALETLERİ SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 12859 

TS 12962  

35-HYB-361 21.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

TÜMSER EV ALETLERİ 

SERVİS ISITMA-SOĞUTMA 

SİSTEMLERİ İNŞAAT 

TAAHHÜT VE DÖKÜM 

SAN. TİC. A.Ş. 

TS 12887 35-HYB-1123 22.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

AS-SA MOBİLYA 

NAKLİYAT İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET LTD. 

ŞTİ 

TS 12487 35-HYB-2487 21.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

BATI LPG DÖNÜŞÜM 

SİSTEMLERİ 

TS 

12664-1 

35-HYB-2375 21.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

SERTAŞ SERVİS VE TİC. 

A.Ş. 

TS 12162  

TS 12963 

14.31.35/0260 01.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

DÖKMECİLER PETROL 

ÜRÜNLERİ NAKLİYAT 

İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

TS 11939 35-HYB-1715 03.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

ALTEK-MA İNŞAAT DEK. 

VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 13288 35-HYB-1148 04.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ÖZÇELİK KARDEŞLER 

İNŞAAT TURİZM 

MADENCİLİK OTO YAN 

SANAYİ PETROL VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

TS 11939 

TS 12663 

35-HYB-2557 04.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

GUT.S ÖZEL GÜVENLİK 

VE EĞİTİM HİZMETLERİ 

TİC. LTD. ŞTİ 

TS 12782 35-HYB-1000 09.10.2013 YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

KAYHAN PETROL 

NAKLİYAT SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 11595 35-HYB-300 08.10.2013 YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

SİVİLİS ARAŞTIRMA 

EĞİTİM VE PROJE 

YÖNETİMİ DANIŞMANLIK 

BASIM YAYIN TİCARET 

LTD.ŞTİ 

TS 13082 35-HYB-2458 02.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

V.İ.A. BİLİŞİM TEKNOLOJİK 

ÜRÜNLER VE DOKUNMATİK 

SİSTEMLER-BARIŞ ZEYREK 

TS 12963 

TS 13166  

35-HYB-1941 09.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 
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FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

CEM AYVERDİ AY BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 

BİLGİSAYAR HİZMETLERİ 

TS 12498, 35-HYB-1926 02.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ERDEM KİMYASAL 

MADDELER VE 

LABORATUVAR GEREÇLERİ 

SANAYİ VE TİCARET LTD. 

ŞTİ. 

TS 12426 35-HYB-2482 23.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

HALİL GÜNGÖR-PRO-TEK 

BİLİŞİM 

TS 10079 

TS 13004 

35-HYB-2447 23.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

ANADOL TİCARET-ERTAN 

ANADOL 

TS 12663 

TS 12820 

35-HYB-2474 30.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ADNAN ÖZPULAT-ÖZPULAT 

MAKİNA İNŞAAT 

194 35-HYB-746 24.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

NAZİLLİ AS PETROL 

PETROL ÜRÜNLERİ 

OTOMOTİV NAKLİYE 

GIDA SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 11939 35-HYB-650 24.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

ARMAS TARIM VE 

HAYVANCILIK MAK. SÜT 

SAĞ. YEM KIRMA MAK. 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12600 35-HYB-2480 24.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

SABRİ GÜRSOY GENEL 

İHTİYAÇ MADDELERİ YEM 

NAKLİYAT BESİCİLİK SÜT 

PETROL MADEN SANAYİ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 11939  

TS 12663  

35-HYB-2522 24.10.2013 YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

EMİNE ŞİMŞEK - ŞİMŞEK 

OTOGAZ 

TS 

12664-1 

35-HYB-2411 24.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

HALİL GÜLSÜMOĞLU - ES 

ELEKTRONİK 

TS 10956 

TS 12713  

35-HYB-1933 24.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

EVA EV ALETLERİ VE 

MOBİLYA SANAYİ VE 

TİC.A.Ş. 

TS 12487 35-HYB-539 24.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

OKHAN BÖLEK - SAHİL 

SOĞUTMA 

TS 10079 

TS 12850  

35-HYB-1583 25.10.2013 YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

ÖZDERE ÖZKANLAR 

PETROL İNŞAAT TAAHHÜT 

GIDA TURİZM OTOMOTİV 

TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 12663 35-HYB-2172 03.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

ÖZENİR MOTORLU 

ARAÇLAR SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 12047 35-HYB-888 30.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 
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FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

MM MEDİKAL METROLOJİ 

SERVİSLERİ SAN. TİC. 

LTD. ŞTİ. 

TS 12426 35-HYB-2497 30.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KIVANÇ OTOGAZ 

SİSTEMLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LTD. ŞTİ 

TS 

12664-1 

35-HYB-2271 30.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KM KISMET MOBİLYA 

TEKS. ORMAN ÜRÜN. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ 

TS 12487 35-HYB-1432 30.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KLİMACI MERT İLETİŞİM 

VE KLİMA SİSTEMLERİ 

İNŞAAT TURİZM GIDA 

SANAYİ VE TİCARET LTD. 

ŞTİ. 

TS 12850 35-HYB-1370 30.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

TAKGÖR ELKN. SAN. VE 

TİC. - EKREM KÖSEN 

TS 13241 35-HYB-467 30.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ALKA ARAÇÜSTÜ 

EKİPMAN SANAYİ VE DIŞ 

TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12681 35-HYB-2242 09.10.2013 YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

KALKANLAR PETROL 

ÜRÜN. MADENCİLİK SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11939 35-HYB-1230 09.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

MUBİTEK TASARIM BİLİŞİM 

MAKİNA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 13082 35-HYB-2345 09.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

EGE ÖZEL GÜVENLİK 

HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİ 

TS 12782 35-HYB-860 09.10.2013 YILLIK VİZESİNİ 

YAPTIRMADIĞI 

İÇİN 

TEKNİK ELEKTRONİK-ALİ 

NAZMİ BOZDEMİR 

TS 13004 35-HYB-2431 01.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

KUŞADALI ORTOPEDİ 

PROTEZ-ORTEZ YAPIM VE 

UYGULAMA MERKEZİ 

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 13181 35-HYB-2518 01.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

MEHMET YILDIZ-YELİZ 

MOBİLYA 

TS 12487 35-HYB-2443 01.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ŞAFAK TİCARET-SALİM 

ŞAFAK ÖZERİNÇ 

TS 12047 35-HYB-1379 01.10.2013 TALİMATA 

AYKIRILIK 

İMPARATOR LOJİSTİK 

SOSYAL VE SAĞLIK 

HİZMETLERİ TEMİZLİK 

İNŞAAT GIDA OTOMASYON 

TURİZM AKARYAKIT 

SANAYİ VE TİCARET LTD. 

ŞTİ. 

TS 13354 

TS 12866 

TS 13111 

35-HYB-734 01.10.2013 ARA KONTROL 

OLUMSUZ 
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FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

ERSOY TARIM ÜRÜNLERİ 

VE PETROL SANAYİ VE 

TİCARET 

TS 11939 35-HYB-2532 22.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

EGE EV ÜRÜNLERİ SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

67 35-HYB-583 22.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

SÜRÜCÜLER OTO KLİNİK TS 

12664-1 

35-HYB-218 30.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

TEKNOFAKS SES VE GÖR. 

SİS. PAZ. TEK. SER. HİZM. 

TİC. LTD. ŞTİ 

TS 12125 

TS 12498 

TS 12540 

TS 12749 

TS 12845 

35-HYB-819 25.10.2013 FİRMA İSTEĞİ 

 8971/1-1 

—— • —— 
TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamulleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik 

Belgesini kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen 

nedenlerden feshedilmiştir. 

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu 

belgenin firma tarafından kullanılamayacağı, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre 

hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur. 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 MERSİN 

Tel : 0.324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70 

Belge Türü  : HYB Hizmet Yeri Belgelendirme 

 

Firma Adı 

Belge 

Konusu Belge No 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

YILDIZ TEKNİK İŞ GÜVENLİĞİ 

MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT 

HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

TS 13082 

TS 13078 
33-HYB-455 03.10.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

BİZİM PETROL OTOTMOTİV 

TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM 

MALLARI GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 11939 
33-HYB-448 

(33.2010/1294) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

BELKAR İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-

AYTEMİZ PETROL MERSİN 

ŞUBESİ 

TS 11939 
33-HYB-484 

(33-HYB-1327) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

İBRAHİM SAÇMA 

(GÜLNARLILAR OTO 

KAPORTA) 

TS 8516 33-HYB-327 04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

ABDULVEHAP DERMİRTAŞ: 

DEMİRTAŞ 2 PETROL 
TS 11939 

33-HYB-467 

(33.2010/1311) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 6 Kasım 2013 – Sayı : 28813 

 

Firma Adı 

Belge 

Konusu Belge No 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

TEKNİK İŞ MOTOR YENİLEME 

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 
TS 11954 

33-HYB-383 

(33.2006/984) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

AKTUR PETROL ÜRÜNLERİ 

OTOMOTİV TAŞIMACILIK 

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 11939 
33-HYB-330 

(33.2008/1140) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

GARZAN PETROL NAKLİYAT 

KUYUMCULUK İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 

LTD. ŞTİ 

TS 12663 

TS 11939 

33-HYB-221 

(33.2005/924) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

GÜRBÜZLER PETROL İNŞAAT 

TAŞIMACILIK GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LTD. ŞTİ. 

TS 11939 
33-HYB-70 

(33-HYB-73) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

KUMKUYU BELEDİYESİ- 

AKARYAKIT İSTASYONU 
TS 11939 

33-HYB-116 

(33-HYB-119) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

MEHMET KORUR (YILMAZLAR 

OTOGAZ) 
TS 12664 33-HYB-343 04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

MURAT MEDİKAL SANAYİ VE 

TİCARET LTD.ŞTİ. 
TS 12426 33-HYB-245 04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

MARMER PETROL ÜRÜNLERİ 

OTOMOTİV NAK. İNŞAAT GIDA 

MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-73 04.10.2012 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

MEDEX UNİVERSAL DIŞ 

TİCARET LTD. ŞTİ 
TS 12426 33-HYB-275 04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

KAVALCIOĞLU OTOMOTİV 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
TS 12047 33-HYB-28 04.10.2013 

YILLIK 

VİZESİ 

YAPTIRMA-

DIĞI İÇİN 

OLUMSUZ 

YUSUF KALKAVANOĞULLARI 

DENİZCİLİK YATIRIM SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. TARSUS 

YENİCE ŞUBESİ A.Ş. 

TS 11939 
33-HYB-462 

(33.2010/1304) 
04.10.2013 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

ROTA İKLİMLENDİRME 

TİCARET LTD.ŞTİ. 

TS 12355 

TS 10079 

TS 12850 

33-HYB-382 09.10.2013 
FİRMA 

TALEBİ 

KARAANLAR PETROL 

ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE 

TARIM TURİZM SANAYİ VE 

TİCARET LTD.ŞTİ. KUZEYYURT 

ŞUBESİ 

TS 11939 33-HYB-429 10.10.2013 
FİRMA 

TALEBİ 
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Firma Adı 

Belge 

Konusu Belge No 

Fesih 

Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

AKDENİZ FLL FUMİGASYON 

LİMAN HİZMETLERİ ORMAN 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LTD.ŞTİ. AKDENİZ 

MERSİN ŞUBESİ 

TS 8358 33-HYB-610 10.10.2013 
FİRMA 

TALEBİ 

BARLA BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 

GIDA İNŞAAT MEDİKAL SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 12993 

TS 13149 
33-HYB-125 23.10.2013 

FİRMA 

TALEBİ 

KARATAY PETROL ÜRÜNLERİ 

TEKSTİL NAK. GIDA İNŞ. TAAH. 

İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11939 33-HYB-164 25.10.2013 
FİRMA 

TALEBİ 

 8970/1-1 

—— • —— 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili 

Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 

başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik 

belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

(Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.) 

-İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

-Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını 

Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden 

ulaşılabilir. 

 

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Ünvanı Derc. Adet Niteliği 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Fizik 
Yüksek Enerji ve 

Plazma Fiziği 
Profesör 1 1 

Plazma fiziği alanında 

çalışmaları olmak. 

 8942/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Thrace Basın Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnnacle Turkey Inc, Corporate 

Resources B.V ve TransAtlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd Şti.’nin müştereken 

sahip bulundukları, AR/TGT-PIN-CBV-TEM//4648, 4649 ve 4656 ve hak sıra numaralı 3 adet 

petrol arama ruhsatının terki için 11.10.2013 tarihinde müracaat ettikleri 6491 Sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ilan olunur.  8925/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kahramanmaraş Çağlayancerit 

Malmüdürlüğü 
İl/İlçe Kahramanmaraş/Çağlayancerit 

Adresi 
Özel İdare Binası 2. Kat 

Çağlayancerit 
Tel-Faks 0344 351 30 01-351 20 24 

Posta Kodu 46720 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Çağlayancerit Belediyesi  

Adresi 
Çağlayancerit 

Belediyesi/Kahramanmaraş 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2160024055  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9002/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Koyulhisar Kaymakamlığı İl/İlçe Sivas/Koyulhisar 

Adresi Koyulhisar/Sivas Tel-Faks 0346 341 32 51 

Posta Kodu 58660 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Murat Nalbant  

Adresi 
Camikebir Mahallesi Sanayi Sok. 

No:18 Koyulhisar 
 

T.C. Kimlik No. 33776054960  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9003/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Aydın Defterdarlığı Sosyal 

Tesisler Yönetim Kurulu 

Başkanlığı 

İl/İlçe Aydın/Didim 

Adresi 
Aydın Defterdarlığı Personel 

Müdürlüğü Merkez/Aydın 
Tel-Faks 0256 212 25 22-212 25 22 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdulhakim Dağ  

Adresi   

T.C. Kimlik No. 11226115492  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9003/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Koyulhisar Kaymakamlığı İl/İlçe Sivas/Koyulhisar 

Adresi Koyulhisar/Sivas Tel-Faks 0346 341 32 51 

Posta Kodu 58660 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş.  

Adresi 
Uğur Mumcu Cad. No: 88 

Gaziosmanpaşa/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6120028093  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
38077  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/121105 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ticaret Dairesi Başkanlığı İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. 

No: 2/13 
Tel-Faks 2126900 

Posta Kodu 06490 E-Mail basınhalk@euas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BARANBAY Nakliyat Tarım Taahhüt 

İnşaat Gıda Elektronik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
Atatürk 100. Yıl Meydanı Belediye 

Parkı Karşısı No: 9 Hilvan/Şanlıurfa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1410067286  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
202  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/121105 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ticaret Dairesi Başkanlığı İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. 

No: 2/13 
Tel-Faks 2126900 

Posta Kodu 06490 E-Mail basınhalk@euas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BAYRAMOĞLU İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Bilal Bayramoğlu 

Adresi 
Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Yaşar 

İşhanı Kat: 1 No: 1 Şanlıurfa 

Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı 

Yaşar İşhanı Kat: 1 No: 1 Şanlıurfa 

T.C. Kimlik No.  30035416866 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1580047106  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4595  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8995/2/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/121105 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ticaret Dairesi Başkanlığı İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. 

No: 2/13 
Tel-Faks 2126900 

Posta Kodu 06490 E-Mail basınhalk@euas.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Seyfettin Kavak  

Adresi 
Viranşehir Cad. No: 15 

Ceylanpınar/Şanlıurfa 
 

T.C. Kimlik No. 25283381080  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5280122665  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
96  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8995/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Merkez İlçesi Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 
İl/İlçe Denizli/Merkez 

Adresi 

Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No: 4 

(Denizli İl Özel İdaresi 2 Nolu 

Hizmet Binası) 

Tel-Faks 0 258 241 09 02 – 0 258 263 60 06 

Posta Kodu 20020 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Demirteks Tekstil Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
Kadir Özdikmen 

Adresi 
Yeniyol Cad. Şirin Sokak No: 8 

Çivril/Denizli 

Yeniyol Cad. Şirin Sok. No: 8 Kat: 2 

Çivril/Denizli 

T.C. Kimlik No.  35260744708 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çivril V.D. 2900024327  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19428  

Adı/Unvanı Emin Akturan  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Sığma Cad. No: 36 

Sarayköy/Denizli 
 

T.C. Kimlik No. 29735308502  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Sarayköy V.D. 0420073001  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sarayköy Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1097  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/84786 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sosyal Güvenlik Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Tunceli Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Tunceli 

Adresi Moğultay Mah. Kışla Cad. Tunceli Tel-Faks 428 212 15 45 – 428 212 32 20 

Posta Kodu 62000 E-Mail tuncelisgim@sgk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Haydar Yılmaz  

Adresi 

Atatürk Mah. 65 Sk. Kebire Yalçın 

Apt. Sitesi No: 15 İç Kapı No: 10 

Merkez/Tunceli 

 

T.C. Kimlik No. 14489925068  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
14489925068  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 

Odası Başkanlığı 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 62/8801  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Milli Eğitim Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN’ün

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği
— Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Üst Uzmanlık Eğitimi

Uygulama ve Değerlendirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği

— Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 4/11/2013 Tarihli ve 2013/179 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Karar

DÜZELTME (30/10/2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan, 6499 Sayılı Kanun ile

İlgili)

NOT: 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Ulusal
Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 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


